
Alimentação Pública 
Embora modestamente, tudo, com boa 

vontade, se póde fazer 

Ainda não temos a fiscalização dos productos 
ali menti cios destinados á população, já não diremoso MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA de Estado, mas, ao menos, da Capital. 

Nas feiras, nos armazens, nas quitandas, nas 
Director-gerente: AlUno Flores carretas há muito que reparar. Impinge-se gato por 

lebre, a toda hora. Frutas Tordes e deterioradas. 
Manteiga com sebo e batata moída. Banha com toda 

ANNO XXIV Florianopolis-Sexta-feira. 24 de Fevereiro de 1939 N. 7598 	 sorte de impurezas. Vinhos baptizados. Vinagre, em 
que o acido acetico é apenas projecto. Pão azêdo. 
Farinhas mofadas. Cominho com areia... Para que 
augmentar a lista?Adão Rockembach 1I 	 --'-1 E' bastante salientarmos que o café, a rubiacea 
admiravel que Santa Catharina produz fartamente, o 
café - ouro rubro que sustentou sozinho e aindaO famigerado bandido em So!edade i DALI E DE ACOLA I. sustenta as finanças do Brasil, (} café que nos aquece 
o estomago e nos alevanta o coração e nos estimula SOLl'~DADE, (Rio (i. do turarem esses crrmlllosos cu·11 (SerViço_especial para O ESTADO) I o cerebro, não é aqui entre nós propriamente café: 

Sul), 24 - Consta que o 1a- ja preseD<;a, em qualquer é milho! 
migerado bandido Adão Ho- parte, (. causa de pavor e! -----, Vende-se manteiga e banha com acidez superior 
ckemhach, acompanhado de insegurança. I Guaratinguetá, 24. -- Nova tromba d'água ao indice permittido em lei. Manteiga com 25°0 de 

água e banha com 10""0, ou mais, não é dilicil en~~~I~~C~~~~~;~~'c~r!O~S 50 ~11~: desabou ontem sôbre esta cidade, causando contrar. E os côrantes utilizados no preparo dos 
tricto deste mllnicipio, de no- enormes prejuizos e enchendo de pavor a po- .bonbons», dos servetes, das gasosas, etc. serão inno
minado Jacuh~·zinho. pulação. O temporal destruiu todas as recons- cuos'! Os agentes conservadores, a miude empre

Esses profissionais do c.ri- Represenlanletrucções que se estavam fazendo. desde a úl- gados em varios productos facilmente pereciveis, 
serão aquelles que a lei permitte?~:;.r:;~~d~u~ p~~~e~~~ITO ved~ Pessoa conhecedora do ra- tlma tromba.d'água. Em certos pontos da cio Há a fráude commercial e há o perigo para a 

districto e do municipio. mo cOlllmercial procura re dade as águas se elevaram a 5 metros. Até saúde dos consumidores. A imprensa já tem tratado 
Receiam os pacatos habi· presentações, deSde que se- agora jà se sabe terem morrido afogadas 5 de casos de intoxicação alimentar. 

~_, tantes denunciar s presença iam bem remuneradas. In- pessoas. Mas, ainda que o uso de mercancias fraudadas 
desses criminosos, porque (ormaçôes, por obsequio, na não importe fatalmente numa intoxicação grave ou 
temem ser sacrificados, não redacção do ESTADO; en- I Rio, 24. - A bordo do «Itaimbé' , parte hoje para discreta, ou nalguma enfermidade do apparêlho diges

f sendo esses criminosos cap- tretanto, caso uma firma in- o Ritl Urande do Sul o gral. Góes Monteiro, chefe do tivo - convém frisar que não é justo, não é honesto 
, turados. leressada assim o deseje, Estado Maior do Exército. que se pague um kilo de manteiga e se recebam 

A IIcção nefasta de Adão compar~r.erá ella, immedia- 600 grammos apenas dessa gordura com 400 grammos
é conhecida em varios mu- lamente, á sua presença. Rio, 24. - O sr. Miguel Reale e outros chefes de água, sebo e batata. Vinhos há, tão grosse:ramente 
nicipios do Estado, concre· 	 integralistas, que haviam sido detidos logo após á pri adulterados, que repugnam ao paladar menos preve

são do sr. Plínio Salgado, foram postos em iiberdade. nido. Há vinhos com puro gõsto de ágüa; há outros~~:~~oh~ea~r::os~arios crimes, _7_:l______:J_Ov_._--_5_ O sr. Loureiro Junior, genro do sr. Plinio Salgado, que amargam, intoleravelmente. 
continúa, porém, detido, visto não ter sido terminado o No entanto, facil seria o combate a tais abusos, do~O~!t~u~wedea:~:;:a. arma- O plano de defesa de 	 inquel'ito policial a elle referente. uma vez o nosso Estado dispusesse tle pequeno labo

Há varios meses passados, Roosevelt rato rio bromatologico. Uma sala, com água e esgôto, 
um contingente do exército, Pelotas, 24. - A imprensa censura o procedimento uma mesa, uma balança sensivel, alguns balões, alguns 
indo á sua captura, não con- Washington, 23. - O proje- do inspector-de-consumo Francisco Azevedo e do «bechers», umas buretas; reactivos indispensaveis; um 
seguiu prendê lo. cto de lei, que inclue a ma- tenente Amaral Duro no conflicto occorrido quando do ou outro instrumento ou utensilio, dentro do criterio 

Soube-se, depois, que se ioria do grande programma des!ile do hloco carnavalesco -Chove e não molha •. -estrictamente necessario»; e bons livros sôbre o 
afastara do municipio; e a- de rearmamento de Roose assumpto. Pessoal: um pharmaceutico especializado 
gora retorna, trazendo com veIt, recf'beu a approvação Pensa cola, 24. - Foram ontem prestadas honras nesses exames, mediante um estágio de seis meses 
sua presença intranquillida- unanime do comité militar do fllnebres ás vic!imal:! do grande desastre de aviação nos laboratorios bromatologicos da Saúde Pública do 
de e insegurança. Senado, enqnanto a Camara em que pereceram os omciais pilotos Norman (ame Rio de Janeiro, e um servente. 

O del~gado de policia des- trava animados debates sôo ricano) e Guilherme Fischer Presser (brasileiro). Sala e apparl:lhamento modesto, porque modesta 
te municipio está tomandú bre a conveniencia de ex As exequias do omcial brasileiro foram feitas é a riqueza no nosso Estado, mas pessoal escolhido, 
providências. pandir as facilidades navais segundo o rito catholico, a elIas comparecendo, como idoneo, capaz, porque, deste, da sua boa vontade e 

Sua acção isolacla será i- fi ilha tle GlIam. representante do ministro Oswald(' Aranha, o sr. João da sua competencia é que resulta o bom êxito de 
neUieiente, mesmo porque, é O comité endossou a verba Lampreia, vice-consul do Brasil. uma anályse ou de uma inspecção. 

muito ampla a área que es- de :l5H milhões de dollares A commissão encarregada de averiguar as causas 

tão percorrendo, lIecessitan- para augmentar o número de do desastre continua as suas investigações. Hoje se 

do de mais forte contingentes. aviões da exército para 6.UOU, espera a chegada de outra commissão. 


Espera-se que as altas all- augmentar o pessoal da fôr
torldades policiais tomem me ça aerea e reforçar as dele LOS ANGELES. 24 - lni--o govêrno de Paris. Si a ••••••••••••~•••••••••••• 

" didas energicas Brim de capo saa do canal de Panamá. elou-se o processo contra Italia pensasse em esco-. < 	 • 

tres. japoneses accu~ados de !her med~ado.r, lembrar-se·. Grande descoberta • 
• ____,________-___________ ~splOnagem. E' posslvel que la, em primeiro lugar, do. Ih. 

n~~~~o~mo~)~~~~ :~::. co-IsrO~~~~~1 diz que os direi- • . para a mu er •·1 

Caldas da Imperatrl·z - ltos da Italia são absolutos. • 	 • 
liAYA, 24 - O govêrno Si lhe não entregarem os • 	 • 

O proprietario desse importantfl estabelecimento hoIlandês 	 encommendou a territorios que reclama, elIa • _ 

ri~n~~!~i-i:~~i~g~~~~~~~:~a~:~~!~~~Bd~e8~n~~g~~ ~~~;~d~cr~~~ urgente de 2 irá tomá-i os. : (O Rctllldor Vlelrl) : 

Partida ás 8,30 da manhã, regresso ás :l homs ROMA, 24 _ O conde Cia- tu~~l~~~~mr:o~ ~u;o~~~~~ • A malheI não sollrera dores • 
~di~a~~e·Air~~~lJeg~~ partifla: Conselheiro Ma!ra, ao 110 partiu hoje de trem para as casas de Stambul sejam. ALIVIA AS eDUCAS UTERINAS EM :.z HORAS • 

Aos sabbados, e do mesmo POllto, ás 14.30, a ~i~I:~v~~ma~~e~~ rf:Ck~n~t g~!t:~~;ã~e c~~~~:nt~~ss~~~~ • co:b~r:re~~-s;I~~: V:r~t:~ae:: t~rl~ • 
Empresa Ferreira faz o transporte para aqueIle nislro do Exterior da Polonia. ataques aereos. •• cas Uterlnlls, Menstruais. após o . 
balneario a 5$000 por passageiro, ida. Acredita-se que elle preten- parto, Hemorragllls e Dore, DOS 

___________________ 3Uv.-7 .1 de conhecer qual a situação PARIS, 24 - O senador. OVllrlos, 	 • 
• 	 da Polonia, do ponto-de-vista Bérard, que realiza official-. B' poderoso calmllnle e Regu- • 

---------------------------------< das relações com a França, m_ente r lig~ção entre o gOi. - IlId~L~oXÓx;~~e:f\NA, pela sul! •O PIMPOLHO NASCEU 	 ~~~~~o,r~~~~i~ e on~eJe:~~:- :Inglaterra e Alemanha. comprovada eff!cacla, é recellllda • 
PARIS, :!4 _ O marechal mente para Burgos, devendo • por maIs de 10.000 médicos. • 

Pétain acha-se gravemente reg~essar domingo a esta. FLUXO SBOATINA eDconlra- ••
ENTRE O RONCO DE CUICAS E TAMBORES enfermo, atacado de grippe. capital. 	 se em loda a parte. 

Quando mais intensos Iam, no dia 21, os ~ ~~a~~é~~it~r~:~~~os~r~~~: PAl}-IS, 24 q gabinet.e : •••••••••••~•••••••••••: 
estejos carnavalescos, verificou-se um facto cupação aos ~dicos. ~~~:;,es d::enJ~,un;~ã~~ ;~; ---------------~,... 
nedito no carnaval da cidade de Niterói. RIO, 24 _ Será hoje fes- tratado ness~ reuniã~ o cas.o IMMORALlDADE O, urubús' devoravam o 

Aos fundos do palacio da prefeitura flu· tivamente lançada, na Espia. do reconbeClmf:>pto lllcondl
minense, uma senhora deu á luz robusta cri- nada do CasteIlo, a pedra ci0!Ial do governo naciona- cldaver I 
ança do sexo masculino. em plena folia, as- !undamental do Clube Militar. nahsta espanhol. Chefes de família, que,

com suas espôsas e filhas, 

sistida pelas Tyrolesas, Jardineiras e Florisbel WASHINGTON, 24 _ A Lishoa,. 24 - O almiranle por motivo de morarem 
 Rio, 23 - Informam de Ube

raba que várias pessoas, quelas, que accorreram para attender a inespera- Camara rejeitou ontem, por GagC' Couhnh?, que se achava nas cercanias do Depart" passavam pela fazenda Bomda udélivrance». 	 200 votos contra 178, o pro- na re~er~a, fOI. refon.na~o por de Educação, são obriga- Jardim, viram os urubús devoo pimpolho nasceu, assim, cercado da jecto de fortiiicaçao da ilha ter attmgldo a Idade IImlle. ~~sn:s tr~n:~~'::"db,ela:ve~~~: rando um cadaver. 
multidão, ao ronco de cuicas e tambores que en d:a~~~m, J~pt~~~a ~ p5~~je~~ Burgos, ~4 - O .general Hercilio Luz e rua General Chamada a policia, descobriu
chiam os ares com os ultimos accórdes festi- ~elativo ás outras 10 bases Franco contm.ua a mOVimentar Bittencourt reclamam con se que Messias Manoel de Men


donça havia assassinado a sua 

vos dÜ~~rç~-:;~~la~~~~ada Assistencia Pública aereas foI approvado. ~~0~~~tr~cr~~lta~:~U6~i~a~0~va~~ ~I~iâu~~u~~e~e :;~~~~it~~= espôsa, a tiros de revólver, con· 


duziodo depois o cadaver em 
recolheu, depois, a parturiente, mas sem maior HAYA, 24 _ A Hollanda ~e~~~aS;j:. desfechado denlro de ~~I~in:Çe:~d~~~auel~~It~on~~ Icarro de bois ai.! o cemiterio. 
trabalho que o de interná-Ia, com o recem-nas· l'econheceu outem, «de jure», por ali se acasalam com O criminoso, em seguida, 
cido, no Prompto Soccorro, onde mãi e filho a administração do general Berlim, 24 - O govêrno bai- raparigas da vida alegre, uni li-se a lima mulher de nome 
se acham em estado satisfactorio. Franco na Espanha. xou ontem um decreto, pelo qual, entrel/:ando-se ás maiores Albertlna, com quem passou a 

viver maritalmente. 
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~J • RIO, 24 - A policia ..inves- ~:~!r~e~~r~~ ~~at~~g~rdá~ o~a~~~ ims:o:a~~~~:sde Imaruhy I Preso, Messias confessou (')

l

delicto.
Irl·ln"IO la'IIIS DUUlnns IIARIZ BADl!nlllA tlga o caso da falsdICação de penhores ofllclalizadas todo nllo tem energia para darDr• - UU , O • nuno de passagens da Central 11;0 o ouro, praia, platina e pedras luz áquelle trécho da cida

CirurgUlo-EspeclaUsta Asststente do prol. Sanson Brasil. Foram presos dOIS preciosas que possuirem, e que de, as autorIdades policl- A profissão 
'-Itude. 10 l. 12 e de.16 61 18 - Joio Pinto, 7 lob. _ Tel. 1456 empregados, em poder d~s lhes serllo pagos ao preço de- ais devem ter auxiliares de músico 

~e~~ss~een~~~~~~:~ 4f~~srrt terminado pelo !,:ovêrno. qae acabem com aquella 
Rio, 23. - O Mlnisterio do cados. Fazia agiotagem patifaria. 

I 

Trabalho communlcou ao Cen
I OLHOS OU OS - Rio, 23. - O commandante .,._------- tro Musical que terminará a
Dr Joio de Arau,·0- ' VID , BOLONHA, 24 - o jornal da 4a. Região Militar com- IIIá Irllte. l1li1 • .." 11 de Março proximo o pra
· NARIZ, GARGANTA «Resto di Carlino» diz que municou que prohibiu o civil T. 1I00o.lle' zo para aprellenlação de l!Iug


a Italla não aceitaria o sr. Oscar Paviato de entrar nos 1I'.Lo t gestões ao ante-projecto da
Elpecl.lilla do C.ntro d. S.úd. - AI.iltente de prol. 5,n.on Chamberlain como mediador quartels daquella RegUlo em 	 ... ca. ltIIII lei regulando o exercIcio d&Consultas dlarlas das 4 as 6 Ij2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 entre alla e a França em virtude de exercer a aglota- I' lei .e .... Ie•••!&....:.-__________________~.VI8tl\ das li~ações deUe com !,em, 	 .. 11 ....... Glma1liJll1 proflllllAo de muslcos e dura
910 do relpectivo trabalho. 
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o ~ADO~Sexta.reira~ 24 de Févereiro -de 1939 

Os 	 A defesa de Ciibraltar I DR.IlRLIBIOBLLMIII 
LONDRES, (V. A.) - As recentes declarações de C • I h 11111 

sil' Charles Harrington, ex· governador de Gibraltar, !!egun- om prlll Cél Dp~:1l osp s 
do a8 quais a defesa efficaz daquella praça teria sido im- ellrNervos 	 O 

possivel si a crise de Setembro último tivesse degenerado CUNICA MEDICA EM 
em guerra, provocaram nos clrcuios politicos desta capital OERAL 
verdadeira agitação. Consulléls dlls 10 ás 12 e 

Os circulos bem informados acreditam que a opi- d/ls 16 ás 18 horas 
nião de sir I-Ia~rington se ref~re A defesa anti-aér~a e não IN~1~.s&~~li~rc?kAR-

Pegando Fogo 
E m muitos dias as mulheres ama nhecem t rís

te., tão nervosas c desani m.adas, tão aborrl'cid as, ~~t~~~:rd~r~~~:fll~~i~t~s~~~~~~:~' a~ ~:3:roe o!~~!lt~~iord:~ ~::o~ed~~~~~:'l~~ 
inquietas e irritadas que parece qu" todos os famoso rochedo. Sabe·se que a Fôrça dessas baterias é "co precl80 daBmoleetlu car
nervos e.tão pegando fUIIO ! formidavel, apesar de que nunca tenlia sido possivelobter - dlaca. portra~t" electrlcol) 

. Estes :::o{rirncn tos intoleravcis UOS Il ervos, e informações pormenorizada8 sôbre 08 seus segredos. C~~~JEDO s~~t:A.DO-
... . outras alterações mai~ graves da si:J udc, :;âo €a u Acredita-se que, quanto ás baterias anti-aéreas ~ á NERVOSO 

i8tribuição de má8cara8 contra gases, as autoridades te- OABINETE DE ELF.CTROsados por desa rranjos e pcrtu rba çõe~ lh· certos/. • -' I imporlltUlc. oJ"l:ii.:" ;nl,,;-;w3. 
oha!!! ti~o tempo . de pree~cber as la cunas porventura ex is- Ondal cnr'f!~~~!. olu-a-vlo-

Itentes. oaquel!a epoca litc agol'a . letas. R!!.!C! Inlra-vermelho8 et.l Para e\·ir"r c t ratar tudo isto, use R rglllado, uma pro I 	 E1ecu-lcldade médica
Ceat.ira $f>nt d Cm ()Tn. VENDE- SE priedad~ 	 I Laboratorlol de Ilcrosco-

Regulado, Geataira e\;ta e trata os padecimentos nervosos produzidos om 106 metros de frente, por Casa "Chie" pia 8 AnillYIe5 ClinicaI 
pelas moIcstias do utero, a asma nervosa , pcs;o, d eres e colíca~ no ven tre, 00 de fundo, situada na ci- Exames de 8aDgoe para dla
as pertu ruações c doenças da menstruação, ' lII emia, pa lidez. ama relidüo ade de Bigua8su com duas I de 5:o8~:'::r~~I~d~ea~~b~ 

l' henlorragias pro\~ocadas ~tos sofr imentos do utero, fraqueza geral e 

desanimo. a fraquela do u tcro, t nstc.ms suhitas , pa lpitações, opressão no ~:s'::a~~?g~~~~a~~!~~~ ~~~: Ceciiia R. Di Bernardi D~::D~~': d~ S::~,~ff:t 

peito ou no coração, sufocação, fa lta de ar, ton tur~~ , peso, 4..~a lor e dores to c~rra.do . Trat!'--se com o tem o prazer de commu- ~~med~e~:.:(r:~:. 

de cabeça , dOTmencia nas pernas, enjôo~ , certas coceiras, certas tosses, 
 d~. FulvIO AduCCl, é. rua João nicar ás suas freguesas de Aocheln Zondeck, para dla
pontadas c dores no peito, dores nas costas e nas cadeiras , fal ta d e animo Pmto, 18 (sobradO). v--fi!J que se estabeleceu á &:!I: s~ec~ d:=~~e~: 
para Íazer q ualq uer t rabalho, ca nç;>ços c todas as perigosas al terações _ __ _____ ____ _________ ___ ___ __ Praça Quinze, 11 qoldo racbltanG e qoalqoer 
da saude causadas pelas congestões e infla mações de utero. pelIqolllA para elucldalllo de

Communicn, outrosim, dlagn08l1oOll. 
R'gulador Geataira evita e t ra ta estas cong~stõcs e in flamações deo;d(' Gritando contra o que assumiu a direoção Fem_ Machado, 6 

o m lneço. 	 preço do pão dos trabalbos de feitura Tell/phone 1.195 
R egl/lador Ga.taira evita c t ra ta tambelTl as complicações internas, Montenegro, R. G. do Sul e refórma de chapéus, FLORIANOPOLlS 

que são a inda maio ""ril:0S3' do que as iIlAam~!.'Ões . (P. C.) - Não se comr rehen- dispondo dos mais lindos 
de como o pão não baixe de e modernos modelos, en-

Comece hoje mesmo preço, enquanto a farinha ele feites e hl~~~a3~os rece- Sala para alugar 
a u.ar R' K,lia do r Gelteira trigo baixou de 65$ 000 para I Aluga-se uma ~ala na «Pens

40$000 em saco. RIO e S. PAULO são Suissa' (familiar), á ma 
Conlórme se póde verifi ~=---____~~~ I Esteves Junior, 135. 

cal', actualmente o consumi- 45 15. -15 66 5v-4 

--------------------.-----~------------- dor desta cidade paga 2$000 --------- 

O primeiro filme falado 11---- FERIDA 18P:e~~I~~IOn~~IJ!~· divulgadas 1:-------
abe-se que no mercado de ( EI" - A M-

de Charlie Chaplin NáO ha qUe resista orto Alegre o kilo de pão asa ec ..rlca ntenor orais 
HOLLYWOOD, (v. A.) - lO USO di oa~~f;,áo~s:!j~e:~~dod~f~~~~ vende medidores e Cirurgião-dentista 


Charlie Chaplin (Carlilo) inici- CALENDULA CONCRETA ça de $800 para menos do instai_Ia os «quadros» Trabalhos modernissi 
ará a 15 de Março vindouro a que é vendido nesta cidade. mos. Pontes e dentaduras 

filmagem de filme «The Diclato- a melhor pomada para feridas, queimaduras e Urge que os poderes com- para os mesmos. anatomicas, em todos os 


~!~ ~~m~l~~1 p~~~~~~~~~~rá o Nl\o Mnlundir com ~IC~~':a~~tI~~~mum de Calendula. ~:~~~t~~n~~~~~a~~o~~:n~!:: Preços modicos. mnte~~~:~?Ó~adoB. 
A proposilo o sr. Murray SiI- Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as artigo de primeira necesslds· Das R ás t1 (' das 15 

verslone. presidente da ' United pharmacias. de tambem aqui seja vendi- RUI João Pinto, 14 ás 18 horas. 

~:~~~;~ ~~~:r~~~;~uf~l~ep~~! Deposltarlo nesta capital: PI:lARM. STO. AGOSTINHO :~rl~!~~d~eç:ss~~,cirl~~i:at Serviço garantido i Rua P. Miguelinho,6 

possa ainda ter o sen50 do hu- Rua Conselheiro Marra-l6 mente, a classe menos favo-I_~______""~_I 

mor.> eci a da sorte. 18 v.-31 71 v-30 


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

S~M~~~~ fia Ma~i~~~&~ ~ ü~~~& Ui~ü~~~~iô ~ü~ ~ ~á9a 

~aU1l'a ~~~á ~a~~~iG ~~~~ M~~ 
MERCADORIAS QUASI DE GRAÇA - Para diminuir o seu fabuloso stock, a Casa Daura resolveu, durante este mês, vende'r até pelo custo. 
APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NÃO ESTAMOS VISANDO LUCROS - Faça-nos uma visita e certifique-se do que expomos. 

Damos abaixo relação de alguns artigos para orientação de V. S. 
seDAS: Iflló p/Mo~quilelro, IlIrg. 4,60 ml. 12$000 Camisa Socega leao. pala rapaz uma 4$fOO 

Seda flQonoi deuohado, todél8 IIS cores ml. 6$200 CAMA E MESA: Capas de borracha impermeavel p~ra homem uma 8S$000 
Seda façoDDe, dllleahado, IIrl. pelado, 20 cores « 6$000 Colcha de seda p/cislIl uma 83$000 Cspas de borracha de seda para senhora um3100$000 
Seda laçoDé naturéll de 12$ por 10$500 Colchll de pura seda ,,/~oftflro 65$000 Ternos de casrmira para homem um .)5$000 
Seda rraDllé Dali corell modUDIIS mt. 12$000 Colcha de sedél c/frnDja p/casal 41$000 Ternos de casemlra para homem, optima confecção um 55$000 
Sedll Bomberr p I camlslI 10$OOOIColchll Be seda c/bico p/c/lsol 36$000 Calça de Brim para homem uma 8$500 
Sed6 Xlduz, art. bom 7$0001 Colchll de fustlío c/frllnla ,, /casal 14$600 Estojo de chicar. Japone!a para café um 8$000 
Seda Xadrez mludo de 10$ por 7$500 Colcha de fustão c/fraD/II p/soltelro 11 $000 estojo de chícara Japonesa para chá um 15$000 
Seda laquê em todaa IIS corea ml. 6$000 Colcha de bIco p/caslIl 15$600 Apparelho para cal~ um 32$000 
Seda ellllmpad/!, bODltos de3ellhos d~ 7$5 e 8$500 Colcha de bico p/solteiro 11$õOOlAPpalelho para chá . um 45$000 
Seda ,Ialada a oleo (Rccldme) mJ. 9$5001 Colcha branca arl. Buperior p/caBal 22$000 Pa&ta de couro para cofleglal de 8$, 10$, 12$ e 13$ 000 
Crepe RomllDo IIzo, IlIrr. 90 cul. 11 $000 Colcha brllnca p/callll 15$000 Maletas librollte para colegIal de 4$000 e 6$000 
Crepe RomaDo lIatlldo, ulllms modll 12$000 Colcha brance p/solteiro de 11$ e 13$000 Malas para viagem de 18$, 20S, 22$ e 24$000 ' 
Orcaady de seda lletlldo. Novldllde • 15$000 ' Colcha reclame em diverses cores 6$000 Sombrinha de seda e linho, arJlgo garanlido uma 22$000 
Jeraey de seda, IlIrg. 1.40 • 11$600 Cobertores escuros, IIrJllto de prlmelrll 4$800 Sombrinha de tricoline listada uma 10$500 
Setla Petlt-pola, ar'- naturéll " 9$000 Coberl:lru p/bêbê de 6$, 6$5 e 7$600 Sombrinha de tricofine listada, aTligo superior uma 12$000 
Seda Cloquê IIrl pelado -13$000 Mnrim Tauba'l!. nclame peçll 28$600 Sombrinha para mocinha um! 8$500 
Slda Mlak. c / 111, 111111 modll « 16$600 Marlm Flor do Campo 28$000 Sombrinha com franja para criança uma C$OOO 
Sultaaila de Ieda 6$!i00 Morlm Oflcllll 10$000 Tapetes para quarto um 12S500 
Tafelli Ilzo, pura seda " 14$000 Alvelado cnfestado, larr. 1,40 33$000 LoC;1I0 Narcizo verde um 13$000 
Vellado de Seda ChllfoD Prllnli5 de 45 por 39$000 Alvfjado fllmillar, eocorp. e sem goma 14$5()O Pó de arroz Royal Briar, pequeno um 2$800 

ARTIGOS LEVE~ e DIveRSOS AlveJ . do ford , art, bom 12$000 Balon Michel, lodos os tons am 2$fíOO 
Tecido eatampado, Peter-Pan, oO'l'ldade mt 4$500 Algodllo fDrealado, IlIrll'. 2 Int. 38$000 Pasla Kollnos uml 3$500 
FUltlo "aotlllll, eDfeltado 3$000 Alrodllo eDresllldo, IlIrr. 1 ml 40 de 30$ e 114$000 Pasta Alviyente uma -:$500 
Linho lilO, typo Rodll! 3$900 Alrodb Superior 14. larg. 90 ccol. 12$500 liga de borracha p/senhora uma 1$500 
Melo llaho eatampado 2$800 Algodiio S/'t20 12$000 Babadores de organdy bordado um 3$000 
CacM braoco, Iypo linho 4$500 Algodiio 121, Ilfl. Sfm rommll 9$000 Cintos de couro de cobra um 9$000 
VolI bordado, art. moderno ~$800 Cruone braoco Royal, Iypo IIDho, larr, 1,40 DlI 4$000 SuspeDsorio de couro um 8$000 
Voll e.tampado, deade 1$000 o metro Crclone brllDco ROYIII, Iypo Ifoho, IlIrg. 2 ml. ~$600 Suspensorlo de seda um 9$000 
Orvaady eltllmpado 51000 Cretone brllDco RaYIII, Iypo lIaho, IlIrlr. 2,20 6 $000 Roupões p/banho de 26$ e 38$000 
MarllulHtte ellampado 4SliOO Crclone de cor, IlIrr. 2 ml. 5$800 C6pos de blkefite um 11$500 
Tobralco cl deaenho mludo, cores rlrmel 4$000 Crdone de cor, larr. 2,20 6$600 Suadores p/vestido, Dovidade UI11 2$500 

tl:~: !':t~'m~:3: as cores :r~ ~:~~II~~~~ t~~~~~ ~I:!~:~n:,0' larg. 1,60 ~:~ ~~~~;:s ~~ ~~d:Y' Pir~~:o perfeito u:: :~tggg 
foulard p. klmoDo, arl. optlmo 51000 Aloalhado de cor, arl. Superior 5$000 LI! em novelo Peklm, todas as cores um 1$300 

• 	Crlpou p. klmoDo, larr. 80 oenl 2$600 Aloilllhéldo brllDco e d~ cor, la'r. 1,.0 3$800 
Cblllo encorpldo 1$500 Tecido p/ rDllrdaDsPo, larr. 62 ceDt 2$800 Recebemos lambem um bonilo sortimento de Bolsas e Car-
Brim Infantil, todaa ai cores 1$600 AI"lIlhedo p/meslI, Damascldo um 24$000 teiras, os typos mais modernos, e que vendemos por preços 

. CreIODIJ'cbltlo, art. 	luperlor 2$200 Guarn'çiio p!laulllr (140x140) uma 15$000 de oC8sillo 
Opala em tod.. li core. 2SOOO GUllrofçiia p/laDlllr (140xl80) 19$000 Meias para hemens e senhoras, possuimos o maIor sorti· • 
opala typo Suluo, em lodu IIS cores 2$800 GUllrDiçlio p/laular (I40x2l5O) 28$000 mento, dls melhores íahricas do Palz. 
Tecido p. repoat.elrO,Jarr , 1 ml. 5$000 GDarDiçiio c/destmho de frullIII, cores firmes 25$000 Milhares de ourros artigos que nos é impessivel cilar. 
Zeflr 1J.tado de 1$6 e 2$000 GUClrolçiio p/I 'lOtllr, IIrlillo de recleme lb$ooo estamos vendendo esle mez por pre.s.os de assombrar, 
TrlcoUa8 lIu e listada, corei IIrmea 28500 loro de rrndll p/qullrlo (7 peçu) 32$000 Compre quanto antes. - ~ue são somente 30 
Brim caI/catai 1$600 Joro de rendll p/quarlo, arl. especIal (7 peçlls) 112$000 dias para a maior liquidação realizada em 
Plano de COpio Cores firmei 1$900 Cortloa de rendll desenhada 20$0001 , Florianopolis
Lulzlae em todu-aa cores 1$400 LlDbo brllDcoi larg. 2.20 de 24$ e 26$0001 • 
Tecido p/coloblo,larll'. 1."0 4$000 Puro Unbo braDco marclI d,,\s zeros, larr, 2.20 m128$000 O ·\.SA DA T TRA 
Toalbaa de rOlllo, de 1$2, 1$5, 2$ • 2HOO Lln\10 brlaco, larr. 1,15 14$500 ./ ~ L _ 
Toalhaa brancas p/bauho di 6'11 e 12$000 ARMARINHOS E ARTIOOS PARA HOMENS: R F I' S h' 'dt 19 
!oal,k.al 8'ran~el em corei p/blDho aml 10_000 C.mlnl Soccal Le.o, pari bgmelll uml 0'000 UI C IppC C Iml • 
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Estão falando em "lei .................................-•••• 

sêcca» • • 

I.\llr~~~B~~~~.~~de~-(es nor~!: i Equitativa Terrestres, Accidentes IIT S A ~~:d~,a~~ eg~~:lle~e~e d~:: • 
«éra de partidos de meia.
garrafa. se approxima ra-. 

~l~~:::~~t,e. ~S~t~~I:!~fe~nt~: • 
aconte cimentos que poderão I Capital 

~~g~i~mába~:i~~O :r~J~I~~~n~ • 
-lei sêcca· nesta cidade e • 
~~ . 
hr~m~or~p~~ig:;~en~~es .1~i • 
sêcca» ainda não tenham • 
sido oHicialmente divulgados • 
parece Ceria que 11 venda.Ide alcool e seus derivados. 

be;ár~s~~~gt~I~O ~~ro~~~:rn~~ • 
cidade poderão todavia ad-. 
qui rir alcool ou bebidas al- • 

Si a lata não trouxer"o· soldadinho, não é FLlT cooJicas, apenas na quantida- • 

-'------------------ ---- ~~~1~~~~nJ:sé:~~st~~f~~~:~: 
• _ 

~lo1eBtias dos rInS e cOl'açao 
b;;" IIl/S~ !Or~!~~a~D~~p~f!t~~~I~~e~~~ ~~~fc~s ~gn~?:~.~~I~~:~: n: 
urI0"8. 'l'Ir .. 88 Incnações do. pés e rosto, bydropsI8s, falta de 
:~i:r~~~!~~~~~:edôres do cornçBo, R"lbm.., lIroncblle 8slbmatlca, 

Remedios das senhoras 
E' o toolco utero.o\"ario SEDAN'1'OL que restitue a .aude 

perdida: pela anemia. pllllidez, mft~reza. fastio, lIõres. brancas. 
regulador d ..s visitas. ccra das lIocnçlls 110 utaro,ovarlOB, evita 

e ranspoJtes 
• • 

. • 

• 

subseripto: 3.500:000$000 - Realizado: 2.300:000$000 • 

A mais sólida garantia em Segurol - • 

Matriz: • 

R I O D E J A N E I R O 
• 
• 
• 

Avenida Rio Branco n. 125 • 

(EdifIclo Equitatlva) • 
.___ : 

S E G U R OS: • 

Ineendio--Ferroviarios--Rodoviarios--Maritimos--Aeeidentes Pessoai. : 

-- porém, não loi ainda del"ini- I-' Aecidentes do Trabalho - Automovies - Responsabilid.de Civil :tivamente l"ixada. Licenças _ 

para a acquisição de licores • • 


~~~h:e~i~:t~\'ej~s ~:~!~e~f~ - Agentes gerais em Santa Catharina: e 
de uma quantia ainda não • : 
determinada. Os indianos,. 

poré,?,. nã? tê_m o direito ,de - MACHADO & CIA. : 
adqulfll' taIs lIcenças. e so o • • 
poderão lazer mediante. 
pl'escripção médica.. Rua João Pinto, 5 _ Florianopolis • 

:Idhaed~~r~~:g!:~;b~~~~s d~ ~':ia~~su~~ IS::;~ ; conlra todas as ealer-. • 

Lesões do coração e asthma 
Use a CACTl·SGENOL Especifico do dr. I\ing Palmer. 

::~~: :~:r~JI~I:se ~~:e:I~~~~:~~~'n~~~t~ d:st;,;,~~~~I.la~~~~ri~!t!:
s\"puills " rheumatlsmo. le.ões. can_aço, urinas C6caS6as c dôrca
 

no coraçBo pontada. nos rins e Inchações.


1e?e: u~~~~~~O~N~~!!~~~~~r~~?I~~~ntB o 
vigor dos musculos e dos nenas. Forlalece o san~ue nas pOS- Trint. aDnce de III~
80as anemic8s. Evita 8 tuverculose, cicatriza os pulmões doentes alio Ih fec' m nI 
com pontadas. tosse. dores no peito e nlts cost/lS, p.ross fracas pre'e~~ 1ÚVÊNTJÔE 
~~~~:le~':!:D~au~a r~p~~~rastbenia, o desao'mo e a dyspcpsla, e8 UEXANDRE pan In · 

Syphillis _ Pplle _ llheumatismo tar e embellezar oe oab&
A SPIROCIIETINA (Elixir de Caroba) do .8bio dr. \VllIiam : .•~~~edoe~U:: 

Green, cura mole6t1as do ."D~Ue syphlll., erz~lI!aS tumores. "...itaDdo • Wvicle. Faz 
darlbros, esplnbes, fi_lulas , purgacüe.. lerlda •. caneto., escr~- .oltu , cór naturál OIpllula8 rbeumaUsmo. Unlco depurativo que llmpa o corpo, tom- cabeUoe brancoe. 

!íca e engorda. 


Depositarias: todas a8 drogarlus de Silo Paulo e Hio. ~'::~~!~e. 'if: 

contém l1li1:11 de 


ASSENHOHASDEVElVI USAR p'uta fi UU_ 
Em sua toile lte intima Eómente o MEIGYPAN, de ~~ 


grande poder hygienlco. cootrll moles 'ias contaglo~as 

e suspellss, hrlhlções vtg 'osls, corrjm~oI08, mOle8· 

t1a& ulero·vJglnaie, me"ite~ e toda sode de doenças 

locais e grllude preserVlItivu. Drogaid Pat.heco, Rio . 


«Tanks~ para o govêrno 
chinês 

RANOUN , (v. A.) - Chegou 
2 esle porto um navio norle-a
mericano conduzindo 200 .Ian 
ks» leves, consignados ao go
vêrno chinês. 

Ainda há iatlianos de 

Inolfensiva aos dentes  bom. senso 

Não queima a bocca. PARIS, (v. A.) - A União 
Popular italiana organizou no 
dia 14, á noite, grande mani=====::::===============.1 ~e~~~~fdo~~~~~~~. ~t:':.ia~:~a:~~ 
Lacorrtl, que exerceu asDr. Joaquim Madeira Neves luncçiies de sub-secretário 
de Estado e do sr. FrancesMedico - Oculista Jourdain. 

Formado pela Faculdade de Medlcioa da Unlverllldade O deputado Marius Moutet 
do Rio de JaDelro Ideclarou que não acreditava 

Trlltamento clinico e clrurlJlco de lodu ali molestlas I f: fatalid~:e !a guer.ra, qu.e 
dos olhos vei, p:;;e~:sta d:~~ggl~~~::::

Cura0 de aperfelçoameolo na espeCialidade. com o di.". nidade entre a França e a 
Pllulo Pilho, no Serviço do Prol. Dllvld S~ollon, 00 Hos- !taliia. 

pllal da Puodação Oalfrée-Ou'ole do RIo de JaneIro O antigo ministro das Co-
Completa IIpparelhlllJem pllra eXllmel! de sua especIalidade lonias, depois de aflirmar o 

Electrlcldllde MédlclI, ClIolca Oerlll seu pacillsmo, proclamou que 
CoosullllS diarlamenle dlls 16 6s 18 é necessario saber oppõr o 

CONSULTORIO RUII João Pinto 7 sob. Teleph. 1456 ~~r~:~v~~~çõ:s.rôrça a todas 
RESlDENClA: BUli Tenente 8111'e1ra 67 TELEPH. 1621 Em nome dos Italianos re

'-=::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- - -- ~:~e~~e:n~~J~rt!~f:~ °c~~~r~i,:; 
lenda, que Be pretende criar, 
de hostilidade hereditaria en-

PRECISANDO DEPURAR OSANGUE ~:e~ ~:;:W;~e~~ I!a~~~ ;r~~;>. 
dada á Revoluçl!o }>'rancesa.Ntlo faça experlencias I Com relação á Corsega e 
Nice, o orador disse que es

llml 'i'. ~1,v'l I~ I06U~11' ses terrltorlos franceses de-
li L D D L L n veriam ser, ao contrário, os 

vlnculos Bolldos da unilo en-
De Pbarm. Chim, - Joao da II/ya II/ye!ra tre dois pslses feitos para se 

Combate a SYPHILIS • o RHEUMATISMO c0gt~~:~~~d:~cre8centou que 
EM TODOS OS SEUS PERIODOS I 800.000 Italianos residentes 

em França e 100.000 na Tu
nista sâ(l, na maioria, ami60 ANHOS DE TRIUMPHOSI gas da França e sempre se

TI!I\I O SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO rll.o, desde que tenham o a
colhimento que merecem, 

• Ambulatorios proprios possuindo as mais modernas • 
• f II • 
• e ' ,per eitas insta ações • 
. 

_ ORCiANIZACÃO DE SERVICO MEDICO MODELAR •
• 

:1 11 11 :IA t R t t t d gen es e eprescn an es em o as 
cidades do Brasil 

P d d 
ara seguros e vi a: 

I A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS 

. . ,'6as prlnClp I... 

DO BRASil 

Fundada em 1896 -Reservas accumuladas mais de 50.000 contos , 
• 

"'IIIIII_.23 ••••••••••••••••••15v.-alt.-b._ 

P[ITORAlo[
"'AnG[Ô-p[ LOT[N3[ 

[ o RI;MI;IHO INDI[ADO 

Aos alumnos do Art. 100 e do 
(urso Gymnasial 

Acha·se aberta a matricula de um curso diurno 
e nocturno intensivo (mathematica e chlmica), para os 
alumnos de 1" á 5" series. Os Interessados poderao 
obtpr informações com o professor Martins Netto, no 
CURSO MILTON, das 18 ás 18,30 horas. 

76 15v.- 5 

TODO ROMANCE 
NASCE DO· OLHAR••• 

Quem não admira o brilho pu
1'0 • aadlo d. um olhar1 LAVO. 
LHO banoUda 8 clareIa O. olhOll. 
dando.lho. b.Una. Baslam aI· 
gumas 00"0& diariamente penei 
mant.l. oa ..mpt8 Ilmpldoa e 
taado.aul••• 

Justino Adalberto 
leal e Izaltina 

Augusta leal 
parlldpam aos seus patentes e 
pessoas de suas relações que 
sua 'I1ha MARIA-JOSE' con
tractou casamento com o sr. 

JO::~:' M:::::~E' I I 
apresenlam-sE noivos 

Fpolls, 15-2-39Y U 

78 5y-2 

Grupo Escolar Archi· 
diocesano Slo José 

Levo ao conhecimento dos 
srs. pais que a matricula pa
ra o Cura0 Complementar 
deste Grupo estará aberta 
desde o dia 201 até o dia 28. 
Os interessados lerlo aUen
dldos na portaria do Grupo, 
dll 9 A. 11 horaa. 

O DlRECTOR 
75 3·Va: 
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o EBTADO~Sexta-relra, 24 de Fevereiro de 19;)9 

••••••••••.••_••••••••••••••••••••••~G·I! 
• 	 - 9: A' S M A E ~ :1 
• Aconselhamos o afamado LOMBRlCOIDE INDMNO de Saro e I 
(fi mento Barata, .professor de P~a8itorogia da Faculda.d@ de Me- @. 
.. dicina de Porto Alegre. E' inlalllveJ na expulsão de vermes, • 
e: tal como lombrIgas oxiurus, ancylostomu8, etc. 31.1 ancos de ,. 
til liSO têm demQI:8trado a sna elficacla.·.,. Dl:.P0511i\RIOS:. . •~ 
:l1P.CARlOS HOEPCKE SjA-florianopolis : 
•••A.ê6fl••~•••••5.~••G·············:···1r-	 llf<"~· -i_->lJI.j'"'''·~1 

Carlos Hcepcke S.A. ~U!H! SGftMU~~ u.sANoGUtll'lll· '-LLOYD BRASILEIRO'I 

i) K ~: li «PATRIMONIO NACIONAL» 
Matriz: FLORIANOPOLlS 	 ! LINHA ARACAJU/pOIrru ALEGRE (Para o Norte 

r~~~~ae~~. ~~~~~~~~,_~~~:~i~~r?ge~~~~~~~ (Farmula alemã) ! g?D~}~,b~g6r:'I'~~l'ac~r'5EU~L~~, f]~ar(~~~~r~ÃL"CBOE~~~·OL~~: 
E' o .mico forlificanle no LINHA PENEDO/LAGUNA: "MURTINHO" e "iVIIRANDA" 

REFRIGERADORES ELECTRICOS mundo com 8 e!<o:meDlo8 tiNHA HIOiLAGUNA: "ASPIRANTE NASCIMENTO». 
lonicos: Phosphoro, Cal- TUTOYA/FLORIANOPOLlS 
cio, ,'l.rsenialo, Vaoi'ldalc, F R E T E S D E C A R G U E I R O S 
elc. Com o 8eu usa no 11m 
de 20 di<ls, Dota-se: PROXIMAS SAlDAS: 

1- - Levantamento "eral INORTE: 
das fôrças e valia lrnmedla- CU I3A'l\\ O: dia 24 para Paranagllá, ~Antonina, Santos, 
ta do ~IlPftlte; IRio de .Ia~eir·o. S. Salvad~r_ [tpci[e, Macáll, Al'(~ia Branca, 

2'--Dl::S8PP8reclmento por Aracaty, \'o,·talt')\a, Camocm e TlIto~·a. 
completo das dê<re~ de C~ COMTK CAPELL": dia ~5 pura Ptiranaguú. Santos. Rio 
beça, Insom!'la e nervo.ls- ele .Ianeir.o. Viclúria, Caravellus, IIh('IIS, S_ Salvador, Ara-
mo; Cilji"1 e I~ecire_ 

3'-Combate rldlcol ele I 
depres,ão nervosa e do fl'.lI DEFENDA U~ SEuS iNTEí~ESSES, DANDO l'rmFEI~E!'!II
maa:rec!mento d~ :ambou QZ CIA AOS VAPORES DO LLOYD Bl{ASILElf<O_ 
sexos; 

4' - Állilmmlü d~ p~3U I IvariB~do de 1 a 5 kllos; ,Ag~ncja-Rua João Pinto, Armazem - Cíis Badarõ'lI 	 I 
O ",anilicnol é nmSi1:Túll- 9 - Phonc 1007 12 - Phonc 1338 

de óe~coberta ~;:;~niiric~.--
Oplllí~i1 co dI. M~MI';I So. ---- 

I 'e~ deC,l:!,1. I H. C. DA COSTA -- Agente 
1---' 
I 	 mlAr~çAS ANEMICAS.lYMPtrATICAS E 

I\ias f·sridas, 
I mesmo de máe 

caracter, ecze-

Mantemos em depósito todas a.s peças sobre.. I . :a~~ ~~P~7:~~ 
salente8 e mesmo mecanismos completos_ -~~:~";'=s dtc~n~~; 


Em C~SO:!l de dr!,;f.)riõnfo8 O~ uroorletllrlo8 ~er~o lS'~en- I corrimentos, fIo 


dldoll Immedklilmellle, sem ne~e~;ld(\cie de agulIidol"em I res ~~~~cas, 
 I
li vlndll de peçlls ou devolvnem o. refrlgel'l\dorl's P1lfll . G Y 5 A O advogado 
serem ClOl1:;er:~é,,~ !Otn saCo P~ulo ou no R!o de !~n,,!ro., ~:::~~t:fs~~r:I~ José Accacio Soares Moreira 

~ I PElO CORREIO 8~OO_O IC! mmuulc/I /lOS :!eus cliente!!: de'llll c!!piflll e do InterIor 
::::::::::::::~=:::::=~I do ealado que continua 11 exercer sua profiss/lo perante a 

MEDICOS E DENTISTAS I~ Côrte de âppel1ação 
R M d EDUCAÇ - O E S UDE I 	 I
~giitrem i5W5 dlP~~'~'doA ~ '~ R O· A A - 1Sand?lias \'------ --------------" 
rUI Mexico d~' ~~!tel,~"~·IR~o1~~ ]:n1:'0, E,ploro.da I de bras _..A 

Informações grati. - Remeti••éllo. I p~a ve~~JS ll~ 
~===-~---:;:---;;;:--;;:;-~;:;;:--~-~~~~-;;;-~\I d~~a~~ \ 

Affectado de graves e qualidades
I TAMANCOS MEXI-

f:-hronicas entermida. i PRA~:~g~ Ef:~~OSI 	 "' 

des syphititicas! I Cinto~- Chinelos - Bo-
O sr. João Luis Montf'iro, conceituado com- nés - Luvas, etc. 

merciaute 011 cid lide do Rio Grande, onde é muito Artigos para sapatei
conbecldo, rdacloD~do e bê!~tanle e~llmado, 1I!~lm nos 

11' 


e~crt'Veu: ros e selleiros 

«Declaro em nome da verdade e em beneficio I 

dos que scUrem, li quem li lelturll d/l pre3enle poderá I Cortume e Fábrica 

/lproveit/lr, que, há mutto, bfr.clado de gravits e chro de Calçados 

Qlca~ enfermidades "ypbllHkll~, depoIs de lomBr innu
meros remedioe, 8~m pl'ovelro absolutamente algum ! .; BARREIROS. 

depois de passar os maiores dissabores e decepçõe~, I 

por couselho de um bom ti slocero ómlgo, fiz U50 de 

alguos vidr03 do mal'ilvllhoso, do milcgro!o, posso I

IAl~ 
I 


dizer «GAleNOGAL», fórmul/J de Dr. t'rederico W. 
 eureux 
Romano, ficando completamenle bom e reeltlbelecldo 1'1 • ,
de lodo!! oe male3 que ma atorment/Jvllm e que m~ 


tornllvam um ~Dle lio infdlz, li ponlo de multas v~ze~ 


e:~:~:~,ac::r:;I!!:ieP~~llZ:;r/~~~Ii~i~lllex~~:~~olli~~~ ; Depósito: Rua C. Malra, 39 

pOdendo folzer desla o U80 que entender». 


Rio Grllode, Rio Grllnde do Sul. I 21 --

JOãO Luís MOlltelro 

(Firma rgcoDheclda pelo nolllrio Abr,lloo da 

Silva Moocorvo). 


A ~~mel;::'~iqUeZIl é a saude, mas para ler 1>011 ' Dr. Augusto de 

sllude e nece38arlo que se lenbll o s/lngue puro. hto \ P I 

só se oblem, usando de quando em vez, Dlguo" vIdros au a 

~a:~d:Ó~~E~Óor:~~~ :~:e~~I, ~oE~nn~;C~~~'/J~:~~~ i MEDICO 
vem alcaoç/lndo resuhodos surpreheodenlU, como pro' - Doenças de senboras

va o IIltestado acima. Plrtos 


UNICO premiado com-DIPLOMA De HONRA -- OlJl!roçiie3 
- e classificado - PRePARADO SqENTlfICO. 
 CON5tJlTORIO 


Rua Victor Meirelles D. 26
Encontra-se em todas as Pharmacias as 10 1/2 e das 2 ás 4 horas

do BrasU e RepubUc&s Sul-Americanas. Tel. 140ã 

N. 	 55 Ap. L. D. N. S. P. - N. 963 Resldenclll: VIsconde Ouro 


Preto, 42 - Tel. 1355 


OH. RICARDO 

GOTTSMAN 
Ex-chefe de cll

nica do 
Hospital de 
Nuernberg 

(Prors. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 

Unt:,gia Gm ai 


Alta cIrurgia, gyne 
cologia (doenças de 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do systema 
nervoso e operaçõe6! 

de plast1ca. 
Con!uhorlo á rua Tr/lJa
no, 18 (das 10 ás 12, e 
d.,s ló ás 16,30) Tele

phone - 1.28li 
Residencla á rua Es
teves Junior, 20. --
Telephone -- 1.131' 

filAtlDE IOICIFIU(10 
lOS AlU"AIIIS 

r=",,::;:::.. ;........ .............. 
~,-A~-_ 
~_........ ............. 
..,...- ....-....................
.........................
-....................... 
-----_.-

~ 

.........---......... 

tt.a.~~ ___ ...........- 
., • 1IIIIIIw;z..... ..,.. •..........".....~.....................
--• .... 
, ECLEnl(A .............. -.....
-
.............-.... 

Vende-se uma casa 
lIá um anno construi9a, si-

Ituada a flm Piaz7.a (Estreito),
~~: :~~i~;ia.te_F~~aráfullru: 

1y;radentes n_ :l, F\OrianoK~#~6 

t---~-ER-PU~A-~-I;-A-SAN-N:ui 

'. - ~ flll~1't.iililfl 

Cbmbate .. FERIDAS,
BSP~I~ÕS.~~UIIA-

Vende se ou aiuga-se
Vende-se ou aluga-se a Cigar

~ahr~~id;(~iOarr~~~~~:da,b:~:le~~~ 
~~r ~~fém~~~~~smo nome. Tra

96__.__ 20v-7 

,...-_______---.~ 

tiCLECTICA 

t; ANNUNCIOS DOII Jar
Da" • r ....I.ta. d. 
toei•• Bra.lI • d. 

.xtrcm\relre. 
Rua SI. I ••to. 17· , .........,. • 
1-1(01 - S. PAllLO - A."a1.... 
I .....c •• lU - Caiu ...taL nu -110 

Quer ser feliz 
Em negocios, amores, ter sor

te, saúde e realizar ludo que 
deesia'~ Mande 1$200 em senos 
e escreva ao pro!. Omar Khiva, 
Caixa Postal, 3407, Rio de Ja
neiro, que lhe indicará o meio 
de obter triumpho, prosperida
de, fortuna e saúde. Não hesite. 

Or. Bulc8U Vianna 
-0

ConsultorIo é. Rua 
João Pin'to n. 18 (so
brado). Consultas da 
1 é.s 3 horas da tar
de. Aos pobres -
CODsultas no Hospi
tal de Caridade, é.s 
8 boras da maDbL 
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• • 

• • • 

__-., .~ ' 1:·•••••••••••••••••••••••••;~.;:......: "I'l.-----~,;"",;,,;;,.------
e~i:~~:::r~~ li!. (mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcko" i• Compan~ia cAlliança ~a Bahia-

U 	 FUfldáda em 1870 Side: BAHIA 
Redac4}!lo e omolnal , • • 

ru J o&o Pluto n. 13 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "earl • Seguroa Terrestres e Maritimos 


Tel. 1(I22 - C][. pOltal189 • Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». • 

C.pltol Rullzodo Rs. 9.000:000$000 

:;S~IQN!I : UR..:5 8	 : C apllel e Reservas RI. 57.000:000~SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLISe 	 Bens de rolz (predloa e terrenos) Ra. 16.054:~1749
Anno N. C.lIlflil: I. 	 --- .------._--- • Seguros elfeclulldoa em 1937 Rs, 3.169.671:1541834 

Reeeiles em 1037 Rs. 22.635:211 1099t~":!f:8 ~= l.e· Li nha Fpolis.-Rio de Jane iro ILi nha FPOliS~R i O de Janeiro I Linha Florianopolis- •• Slnlslros pegos em 1037 R·s. 3.797:68010lI0 


:~ero 8\'ulIO 4:~ ;I !. ~SCa! 3 !:~ja?~~~~s.Fran c i~cc I Escala São Francisco I Laguna. .: I, 

No In/aio, J ... I ranSpones de passsagêiros • 
 Opera com as mais modicas taxas emAnno ~ c cargas, Transporte de carg:J..s Trans porte de cargas.I 

todo o territorio nacional 
8eme.tre """"""" • 	 • 

Trlme8lre lDiOOO •• Paquete . Carl Hre pcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete «Max. -.1 
AnOODolol medIante conlracl6 «Anna. ' 8 Succursll no Uruguey: Regullldore. de everllls e Repre


: :~~lln~.repcke. : ~~ dias 7 e ~2 dias 2 c 17 : . SeDlan!et' prlocipols cidadea dll Amerlca.
Oll~ 
Europa e Afrfca. 


00 ~:!~:!··:r~"om~e~!~vf~:~IC8 . .e Saída ;i I hora da madrugada. .e I 

Embarque do Srs. passagei- Saidas ás 18 horas p. m' l Saidas á 1 hora da 


Ao ~~co':.~~ee~:l:d::"~~!"" • TOS alé ás 22 horas das ves- madrugada. _ Agentes em florianopolia 

artIgoI .lIIIpedol • peras das saídas. : 


~ Ordens Ordens.de até de embarques alé
_ de emIJarq ues alé ;is I embarques Ordens CAMPOS LOBO Bc Cito12 ltuõas das vesperas d,ls as 12 11 0raS. ás 12 das vesperas 
• saidas. 	 das saidas, - RUA FElIPPE SCHMIDT N. 39Cumprindo uma : ' -- ----	 I Caixa posta1l9-Telephone 1083-End. Tel.•ALLlANÇA-1promessa : Observações: ~~eia~s~~iJi~~lt~e~~~e~:~~~~;~· d~O a~~~::~à~ri~e ~~ccT:a: I Escriptorios em Itajahy, Laguna eDamo. publicIdade. pelo Inlerll. · 

~e que póde representotr para mui· • E' ~xpres sa m cll l e prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. _I 
t~.! dQS DQ!;Sm! le!t!'!'e!, E!!"!Ünte • «Rita M;:~~;. o movi;;:Cillo dc p~ss~gc i rc s c cargas é fc i:o pelO iJ apicilc sito • a_J:lumenau. Sub-Agente êlU Lages
carta. a86lgoRda pelo dr. Carfol de 
Frelh.@. advogado no Rio de Ja· 

!. 	

II...• Para maís in fo rmações. na séde da 	 ~~~~~~~~~~~~~_~~_ .~__~_~_~_~_~~__nelro: 
•Venho com a p~eaente cumprir ei Emuresa Nacional de Navegação Hcepcke

lima prome••a que é a dlvulg.çilo • 	 á rua Conselheiro Malra n. ' 30. •do meio pelo q'Jal me SBrel de 
horrlvela soffrlment08 do estomago. 

Faço-a nnlcameole com o inlultO ••••••••e~9.~•••6 •••êeO••••••••••••••do 60r utll ,. pessou que Bonrem 
do me~mo ma\. Ha multo que era 
conhecido em cas. como doeot. 	 Trocando m';chinlS por
do allparêlho dlge8tlvo: cElle HoUre 
multo do estomngo.. dl~la mloha 	 banha 
8eobora peoalizlda. 

Washington. (V. A.) - In
rormes colhidos em clrculo8 
merecedores de crédito pre
cisam que funcclonarios ale
mães e representanta8 de va
rios grupos de agricultore8 
americanos entabolaram as 
primeiras negociações para 
o rornecimento de 150 mil to
neladas de trigo e algumas 
centenas de milhares de ba
nha á Alemanha. em tróca 
de máchlnas e material di
verso, contanto que seja pos
sivel combinar com os agrl 
cultore8 a aceitação do men
cionado material. 

Os circulos alemiies dizem 
que o negócio ainda nllo rol 
concluldo. 

DR. 	 CARLOS DE FREITAS AUGMENTEM SUAS o Departamento de Estado 

alfirmou recentemente que
VENDAS ENVIANDO 

De f.do. ·vlvl. em conatante re· 
~lme: qu .Ique••lImento mais lorle 	 ~~~s f~~oOb~;~fe~! a~~a~~:r~~I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;:;;:~;;;;;:=;;:=====~AS ENCOMMENDAS URGENTES que nllo Impliquem emdesdef:31~~:i:'-':0~::~~~~~d:!~~V/1j,r::.e arranjos especiais 8ôbre moe -Ivel Da IMICC3 do eltomago. um. 
.zIa Inlupportavel. da oua!1o Interfiram com o pro' 

E de certo ponlo em dlaote 06 gramma Cordell Hull. de re vl.COMDORm.le. le eggranram tanlo que 	 ciprocidade commerclaL 
me !Izeram penear .té que lIoha Cré~ito Míttuo PredialulcerE. DO eltom.go. E 1110 duvidO 
multo de que marchava p.ra a ul Svndicato Condor Ltda. Agentes 	 ........................... 
cera. pol. l' linha relto UIO de lo· 
numeros eapeclllcos. Inutllment.... O Carlos Hatpcke S.A. Rua Conse
mal .ggrava-fe cada vez male: foi lheiro Mc:dra 35 Teleph. 1500 
2u::::,I~:eded:x'::rl~~~lt~~ ~mll;i: 	 Clube de sorteios em
xlr Clolra. Conselho abeDço.do I 
Logo DO primeiro Tldro (:omece: a DrI Saulo Ramos 
oMervar melhora•. O peso no el' mercadorias 

lIéd100 e operador::i~Og:a:!I:~e~~:ra' ?o~a~~S:!: 1._================;;;;;;;;;;;;==..pparecendo. e. agora. depola de 	 Ex__I~':~~I~oFfJ~eaaor 
ruo de Janeiro:~:':~~~in~~ur~~~lIraoflreu que MEDIDORES DE LUZ Eapeclallat& em Parloll. MoPara quem anDol aegol

doe, oomo eu. é natural que, veo- lelll•• de Senhor.. - Uro
logia -;e;t:U:eal&r~ Appa
~:d:e~\t!:l~: vI':aPputl~I::·~iees~ Precisa V. S. de medidor para sua instai
Coo.ultorlo Roa 01010 Plulo.1Wx~8r~~Cl~lp~~t:;. Vc:iu'i:iel~ lação? Procure obter na INSTALLADORA Telephoue - 1.841. 

mo ama promes.. que fiz. E' um DE FLORIANOPOLIS O medidor marca R8Ildeno\li: Rua VlaooDde deI 
Ouro Prelo, 11 - Telepooue=JJv::~g'~~':::t:e:~:,~~~ SIEMENS, com absoluta garantia. porque 1009. 

le. doi InteaUnOl e do eatomago. é O melhor. 	 88 P. Anno Novo••• Mova Sorte•••
tat:~':i~r;~~.e~:e a:::;; R. Trajano, 11 Phone 1674 

. E::r~t'r:~~o~:•.lII!rvlço 'hWD·- I~=609===~======~=====V~-~6~t~_~_~. =1 ___________ 
de ml••lon.rios======::::;IGONORRHEA CHROMICA Retir.da 	 6:000$000estr.ngeiro. c Ku-SingNão desanime I A sclencla progrediu e h' uma11.•• BIIIIII NOVIDADE que resolver' o seu C&so. Shaugal, (V.A,) - A 8Rên


CLINICA GERAL Maxlmo slglllo. Carta para: ela «Reuter» annuncia que 

08 commandantes da8 ca
 Muitos outrosCurllo de ellpecillzaç!1o CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO nhonelrall .Lady Blrd», Inem moletttfa do Pulmão. gleza, e cCabu-, americana, • 


Tratamento moderno da deIxaram Klon-Klang com 
 premlos menores 
. Tub~rculoll. 	 destino a Ku·Ling, cidade .i 


tuada nas montanhas, onde

IRONCHITE-ATHSMA todas 8S communlcações es Formidavel... FInta.tico..• 

PNEUMOTHORAX tão cortadas. afim de orgaSiemens Schuckert S.A. Inizar a retirada de 40 mls-
Consultorlo: R.a Joio Pin Materiais electri~os em geral 
to, 13 (Sob.)-Phon. 1595. DlSTRIBillDOR NESTA PRAÇA: :~~Jí~:~o;.ngleSell e norte-

Os dol8 omclals terão de 

PhOlia 1310 


Resldencla: HoI.1 G16rl. 
fazer 80 kllometrol a pé e 
deverão atraveuar ali linhas 

Installadora de Florlanopolls Tu~oporl$llapenas I 
ConsullHI daS 13 as 15 hOIH. R. Trajano, 11 Phol"le 1674 	 japone.as e chinela. para
42-P. 	 attlnglr a cidade.610 	 V-73 
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o ESTADO, 24 de Fevereiro de 1939 

IDiversões li Apolices da Prefeitura Dr Pedro Catalão Clíni~a ~édico. ÚLTIMA HORA 
• CIrUrglcade Lagoa Vermelha ESPORTIVAdas molestias da cabeça e pescoço 

RADIO. - Na. ondas de 19.76 . ESPECIALISTA EM . RIO, 24 - Falando á imo 
mil. ou 31 .55 mlt . a e.tação D.· Porto Alegre, 23. ..- O prefeIto de Lagoa OLHOS NARIZ GARGANTA OUVIDOS Iprensa o sr Jayme Barcel· 
venlry, de Londre., irr.di.r. e.l. Vermelha para fazer face as despesas com ' , . '. e \IOS afl'irmou' que Rodri<To 

'1 h b d d· ·b· - d . . ConsuItorlO: Rua Trajano, 18 occuparâ o centro da IinllilnOI e o .eguinle progromm., ora · as o ras e tratamento e lstrl i.uçao e Dlarl8mente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas média da seleccão carioca 
ri02~~2tl~r!·~lf:'i·~on.d.n•• em ág~a ? populaç~o local. prete~de lançar"uma 43 V-15 na partida decisiva com o' 

Lond,.,». Pal••tr. em inglês por emlssao de apohce~ typo 85, Juros. de 8 .0 a!, combmado paulista. 

Gr.h.m Sp,y anno. Com esse obJecbvo, o referIdo adml- II M h A vanguarda do «onz' 


20.35 - CI•••ico. do Rylhmo nistrador dirigiu·se ao Tribunal. solicitando' onsen or ca~ioca será constituida p~; 
2100 - -Tho O'Brion Murd., Iautorização para promover e ultimar a men- VARIAS G AdIlso.n, Romeu~ Leonidas, 

Ca.e", um. peça em inglê, ~I cionada ope\"ação de crédito. onzaga PeraclO e Carrelro. 
H.rwood Sle.l. b..e.d. em leI D· t·d t I ·d 
10. d••Roy.1 C.n.di.n Mounled lSCU I O O assump O, ficou reSO,VI OI S. PAULO, 24 .-. O zaguei-I,
Pülk.. ~. "',p;o••nt:;õo d~ Hcw=rd que os autos baixassem em diligência a Se- --- --- RIO, 23 - A bord.o do ,'Cor.· ro vascalno Oswaldo as-
Ro.~ Icretaria das Obras Públicas. Da PreIeitura de S. José I te Grande», regressou hoie de s~~n~u contrato com o Co· 

21 30 - Resumo em inglê. dos . , acabaIPos de recebt>r um to. [Roma monsenhor Gonz~ga c:ar·1 rlOtllIans, desta capitnl.
Plogr.mma. d. proxim••em.n.. ;1 Ilheto com o Orça~ento da '~O, que es.tev: lia .c~pltal Ita· - .. 

21 .40 - Noticiaria em inglê.. Receita e Despesa daquelle Ilana em nllssao. religiosa. . S. PAULO, 24 - Annuecia.sl\ 
21.45-Sign.1 hor.rio d. Gr..n· munieipio plll'a o exercicio Ao r~ceber as, boas vindas,! que o graode dianteiro Tim 

wich. 1de 1939. disse a reportage.n que dedicou está estudando uma proposta 
22.00 - Big Ben. A O,chulr. O respectivo prefeito teve o ~eu tempo. em Roma aos es· para actuar num grande 

Imperi.1 d. B B. C. (Regenle, Eric a re,'iz lemhrunça de incluir, tu NO~ ~~~i~:~~~Io~OSpapa o rece. cluhe paulista. 
Fogg. Luli. Finnlblrg (,oP14no) nesse. foi hei?, .tod.os os d~c:e . beu, s~is dias precisamente antes 
Trecho. d. Oper••. Orch.,lr. ; Ou' Representante: A. Gonçalves Santos <-'< Cia. tos-leiS mUDlClpals de 1938, o de sua morte O~tavio, o ~xcelIenle ar
nrtu,., Ru.l.n e Ludmill. (Glink.) que facilitará a consulta por.' .. q~ell'O do CaxlIlS, de .Ioin
LI.li. Finneb.rg e Orche'lr.: L. parte dos interessados )a enlão o Summo POllllllce vllle e que defendeu com 
M.mma Morl. (And,.. Chénier) 52 30v.-9· lIao apresentava aspeclo de boa raro brilhantismo o arco da 
(Giord.no). Orch"I": Mediloçio .----.--.. .... ..-- .....--- .-. ..-. - - ...-- _....- ---. ......----. O miuistro da Marinha eom. saude. I selecção barriga verde no 
(lhoi.) (M....nel). Scen. o Ari. : mnnicolJ 110 (lil'eet«lI' do --- - .--- ICampeonato Brasileiro. aca-Raptou a moça amea
Anch'io di.chiu.no un giorno (N.· Pessoal da Armada haver de receber optima pro·I' ba 

bu~~~~o(V~ld~lg' Ben. NOlici.rio em resolvido deferir o requeri· Dr. Manoel Pinho !~~~t~ri~~~~a\n~~grcori~th~~:~ ~ 
e.ponhol. Nol.. Som.n.i. sôbro (ando de bala a faml-'ia ~en~~O ~~o~~~~o~ p~~me!~~·i~o Doenças de Boobor"s Partos ·de São Paulo . 
o Merc.do do. C.reai.. I elementar, da reserva remu -VI~~í.:\~I:~::é~I~.?~:j.':~~e8- áO vabloroso guardião deve:'I 

22.45 - Notici.rio em pariu· J nerllda, Gunc:alo Augusto Ba- e~ arcar para a capital
guê.. plista Vieir~, pede Ille s,' ja de glBodulas eodocrlose. pauhsta nos primeiros dias 

23.00 - Big Ben. Fim d. Iron. Igual um 'r'lme de «F"'r-W""'"t' lO (,ontaoio , para melhoria de CONSULTORIO: do proximo mês de Março 
millão. a,.. .." sua inactlvidade, o tempo IRua João Pinto, 13 (SOb) 

Ir 

durante o qual exerCeu as Phone 1595 Consta que os zagueiros 
CINE ODEON - A 's 19.30 RIO, (p. C.) - Informam funcçües de escrivão da Col. RESIUENCIA: Ruhens e Yéyé, do Clube 

hor.s, .A lôrç. do cor.ção. . de 13eJlo J-iorizontl': I lectoril! de Maranguape, no Rua José Veiga, Hl'j Atllletico S. Francisco, que 
ClNE REX - A'. 19.30 hor••, «A scena foi rapida. parou ' , • 121 ~ geará, num .tot~l de 21 annos, presentemente formam a mais 

.Uma noile n. Opor.. . um automovel alta madruga· \TI d~ ,. Deía <> meses e .\ dla~. PHONE 1.I9!l segu~a_ zaga catharinense, 

TYPOCiRAPHOS 

CINE IMPERIAL - A '. 19.30 da em frente á ViIla Maria U g~.J _ 70P. segulrao para o Rio de .Ia
hor••, .A ••pi. do Tur.. 13rasilina, á rua Eloy Mendes, ___ O director do Pessoal do ueiro onde defenderão as 

::a~~:o c;: 1;;::~lIY~r~:~~e Anniversarlos Thesollro communicou ao Irma- Marl-a ~~~f~c:.e um grande clube 
de revólver.' F~z annos, hoje, a exma. sra. d. ~~p~~;:~~::~~o g~nt~ae~:~â~ 

Renne ·se I:oje, ás !H:IO ho. 
phos nas officinas sidencia e baleu forte. A por nlz, funcclonarlo da Fazenda estadual del'erido, sómente para errei . ose I'as, . a oiirectorin da Liga 

do ESTADO. ta foi ·lbe aberta c o homem e redaclor d~ «Gaz~la". . to de assentamento, o I'eque· 

Precisa-se de typogra · Chegou á porta de uma re· Esther Diniz , espõsa do sr. José Di· no Rio Grande do Sul haver J' 
Naullca de Santa Catharina. 

armado ali penetrou, acordan· - Transcorre, hOJe, o . anmversa· rimento err. que Pedro Viei- R 2 D 
do todos os moradores e io· rio da srlta Isoletle Ferreira, proles ra solicita averbação do tem. io, 3 - epois de lima C. N RiachueloA obrigatoriedade da limando·os a, levantados e sara do G. E. (~José BalleuJ('~' po de serviço prestado ao permancncia de 4 anno~ na Eu' Realizar·se·á domingo pro. 


quitação do serviço em trajes menores, encosta - Passa, hOle, o nataliclo do Exército Nacional, porquanto rora, regressou ao ~IO, pel.o ximo, ás 9 horas da manhã, 

rem·se li parede, de mãos nosso prezado conlerraneo sr. Ma· o referido tempo de serviço "?onte Grande~ , a freira bras«- em sua séde social, a posse


militar para o alto. Em seguida, de n.oel Vieira Cordeiro, dedicado func· será eomputado por occasião Ima Maria Jose da Costa Ra da nova directoria do valo. 

costas, foi elle saindo da casa, "onailo do Thesouro estadual. da aposentadoria do reque. mos, que serve no Convento roso Clube Nautico Riachue 

!.lio, 2:1 - O sr. Mendonça conduzindo comsigo uma mo rente. da~ Irmãs de Santa Cruz, na lo, campeão catharinense de 
Lima communicou ao Minis- ça, filha do dono da casa. FAZEM ANNOS HOJE : Su~sa . remo. 
tro da (iuerra que o enge· Desappareceu com ella..em Sras.: Aurelia Cardoso e Isolina Segundo nos communica o mili:r~e;r~~~!e i~~;a~~C\~naJI ~a: A directoria do glorioso 
nhei~o Fr~ncisco de Paula ma,l'cha veloz, pela rua lora. CaSlllh? , Departament? de Educação, que lJI<7resso:1 na vida r reli ~s~ gremio de Walter Longe con~ 
Pereira Mtranda, chefe do casa assaltada pelo es· Srs.. Rubens Monteiro, Elpld lo «o sr. Supl'l'lDtendente Geral há 96 ~nnos no Conventog em vida, por nosso intermedio,rt 

Primeiro D!stricto de Obras t~anho i~~iv(d~o, na V~lla M~· COSia, Paulo ~6yes, Hugo e Pdulo d<> .Ensi~(t? desejando .tornar que-ainda ermanece teve con. todos os seus socios e re· 
contra as Seccas, recolheu a05 rrn Braslhna, e a resldenCHl Krapp e lesse Flalho, luncc lonarlo da ITlalS efhClente o enSIDO de corrido deiembarque' madol'es para comparecerem 
colr~~ da Dp.le~!lci!, Fiscal do sr.. Jos~ Pereira de ~OUZIl, Prefeitura Municipal. música nas escol';ls primári~s, Sua permanencia ~esta capi· áqJál~~r:~oexpedidos convi
~~arlhaeSqOu'!:'~tia ~:c:~i~~G&>, prop~~~t~~I~ei~:s,t:Dfr~PI~~li!'os â~~v~~~~08oAf:~~e~soorrij~t~~ tal não será longa. tes especiais as autoridades 
do salari08 pagos ao mecha· filhos, tem uma Hlha de nome Hóspedes o professorado na processua. civis e militares para assis

~!~~~I:n~~~~s6~~o~g~~ ~~~~ ~~~~a~ qi~~ie~I~~mJ~~~ n~~~: ~~~~~:~ :;:s~l~~~~s:\!~~f~~~t,~~ ~:~to~Oderna das aulas numero nali. ~~:~0~ocse~:r~~i:08dSo (it~:~i~de ignorada. O de 
siderada illegal pelo Minis· mundo de Barros, embarca- ger de Blumenau. KUrI Rles do «O professor Areão, - ac. morlos compreendido no mes. do gremio da Rita Maria. 
terio da Guerra, por não es · dor de gado. Tubarão . cap Al l r~ Carneiro d~ Jo crescenta o communicado -- 1110 total loi de 1.642. Alcl-ndo Mal-a 
ta~ 11 referido ~ecll~~ico ~uccede, porém, _que. os Invllle; Francisco Krozlk: de' S, Fran. com o espirito de dedicação 
qUIte com o serviço militar, pais dI! pequena na.o viam cisco. Edmundo Hermann de S Paulo. que o caracteriza e faz delle Ao titular da pasta da Edu- Procedente de Joinville, 8

'?,om b,ODS Ol~?s a a.mlza?e da Arch~ngelo Bianchini, 'da Laguna; um dos m8islegitimo~ ~aladl cação o minlstJ'o .da Guerra companhado de sua espusR,·- O BI LI A Iilha c.om o CItado lDdlV~duo, Hans Frelherr e sra. e Aenn~ lilwln no~ da Instrucçào_ Publica, a· e!1dereçou um aVls~, com~u· encontra-se nesta capital, o 
problblDdo·lhe mesmo t1ves· de Urussanga. ' cettou, com eothuslasmo, o en· Dlcando que autorIZou 8 ID- destacado esportista AlcindoM se qualquer contact'l com el- cargo, a que dará, por cer. corporaçilo, ao acêrvo do Mu· Maia, director. technico do 
le. F to, o melbor de seus esfor· seu Historico Nacional, do Caxias e membro da Com· 

Vende· se uma mobilia de cs Certo dia, não obstante ser alleclmentos ços, O professor Areiio está canhão datado de 162u, com missão de (uteból da Asso· 
cripl~rio, dc cmbuia. Tralar á sabedor dessa opposicão, .Ioão Em sua resldencla, á «rua Neslo!», organizando programmas e as armas de Felippe li, que, eiação Catharinense de Dell· 
Avenida Hercitio Luz, 1tO. Raymuo?o esteve em casa do em Jo~o Pessoa (Eslrello), falleceu instrucções, que, dentro em desde alguns annos, se en. portos. 
77 5v·2 sr. Pereira, pedindo· lhe con ontem a exma. sra. Amalia Manger• pouco serão eommunicados contra Da Estação Maritima 

sentimento para casar com cujo cadaver será hoje ás 14 horas ao prófessorado~ . da Estrada de Ferro Centrai Cariocas X Paulistas 
Maria, coisa que lhe [oi nega· sepultado no cemltcrlo dos Coqueiros. do Brasil. RIO, 24 - A Federa/;ão 
da. - No Hospllal de Caridade, fal· Durante o anno de 1938 lo· O sr_ ministro Gaspor Du· Brasileira de Futeból desi.Os emprestimos O sr. l~~reira disse.!he nes· leceu, ontem, a sra. Julrela Pires Go · ram sepultadas nos varios ce- tra informou áquelle seu col· gnoll a data de 8 de Março 
sa occas.luo que sua filha não mes, mãl do sr. Clcero Pereira, O miterios da capital paulista lega ter tambem providen· para a realização do jugo [i .sôbre penhor se casaria com qualquer «pé seu sepultamento e"ecluar.se·~, ho· 18.155 pessoas. Do lotat 13334 ciado sôbre o transporte do nal entre os seleccionados 
rapudo» átUa, cl'mo era oca· le, ás 16 horas no cemlterio publico. eram brasileiros, 4.709 estran- historico canhão para o rere· paulista e carioca, em dispu-

DECRETO LEI DO ~ia d:~~~;ttro~~ R~~~~ne~~ ' Po· A Tchecoslovaquia geiros e 112 de nacionalidade rido Museu. ~~Ie~~ot~~lru~:bÓl~mpeão bra-

GOVERNO Foi entãe que, longe de sente 'se ameaçada _;;-;;;-;;-;;-=~-;;;;-;;;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-~;;_~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_~~~;: 
conformar· se com a atitude ~ S, PAULO, 24 - O «onze»---I

Rio, 23 - O presidente dn 8ummária do velho proprie· Praga, 2iJ. - O ministro do paulista realizará amanhã ri. 
República assignou decreto· tario, João Raymundo combi· Exterior, ChvaIl\Ovsky, !alan· Curso Cetharinrnse de Madureza goroso treino d_e conjuncto.
lei, dispondo que é vedado nou com a moça um plano do aos membros do partidO 

~~ec::~to~ec~~f;res~~~: :~: ~:v~~~:~ eA~~:snU~~~Sded~o~: fr~:~~n!st:e~:s~i~i:3e~~ci:~~I: MATRICULA im~eru~~~O;ll;!t;;ir~lr~~e~e~ 
perJores á taxa de dOze por gem verdadeiramente teme· ter bôas relaçiles com a Ale- Acha se aberta a matrícula do Curso leeção bandeirante, encon- ' 


~:~t~u ~~s~~~~~ ~~o c~:~~: ~a~ii~ig~~I~~~~ ~~la~~W:~:~ ~!!~'d~e~f~~~i~od~ufc~l~~~: de Madureza,que funcciona ã Rua João tra-se ligeiramente en!êrmo. 

eentual sôbre a quantil! mu · drugada, rraticando a proeza Slovaquia não desappareceu -Pinto, n. 32, das 19 ãs 21 horas. 

tuada além daqueUa taxa, não descripta linhas acimB. e a l'epúbllca «não está róra Os interessados serão attendidos na I A vida de hoie 

se applicando nos contractos O delegado Olavo Drum· de perigo., Disse que ' é in- séde do referido curso, diariamente, das 
 precisa do
já elaborados o disposto mond, do L" districto policial. dispensavel melhorar as re· 15 ãs 21 horas. 
Desse decreto, que entrou em está neste momento realizan· laçries com o Reich, pois a 
~~~~o_ na data de 8U8 publl· ~~ ?~~i~~:Oc~,aB para capturar ;J8~~Ú~~SI~~!qsu:;und!Oc~i~~i:I·--':;'68;;---------------::'15v.-6 

o 8.blo 

~~YIBIIE. ESPEOIALIDADE" 
De WETZEL & CIA.-JOINVILLE Marca registrada 
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