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o prefeito empregou a 
familia na Prefeitura 

. Niterói, 24 - Ao prefeito municipal do Rio Bonito, 
o director do D. E. A. M. enviou o seguinte omcio: - «En
tre as accusações constantes das cartas que remetti a v. 
exa. para os devidos esclarecimentos, e que deram lugar 

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHAR!NA ás informações cC'ntldas no omcio s/n, de 26 de Janeiro 
dessa Prereitura, dl!ixaram de ser contestadas ss que se 

' Director·gerente: Altino Flores relerem á circunstância de o pessoal da municipalidade ser 
constituido, em sua maioria, de pllrentes de v. exa. Verl

-~--.-~--~- -- - -.- , - -. .. -- -- -I ficsndo que, eUectivamente, o thesoureiro da Prefeitura, sr. 
ANNO XXIV Florianopolis- Sabbado, 25 de Fevereiro de 1939 N. 7599 ~:~~~ W:~~lh~:~IOMe!lo~e~ i~~r~nteo,v~ ~i~:~ 3~et~e~~~~~~~~; 

--- .. .- -.. ,. - --- . . - -. - .====----~~-~~-_........... que contador Nelson Mello é seu filho, o que
~~~~....=~=~~~~~-=~~~~~~~~~-~=-~~ ~- o auxiliar de 

..SERA' A REAFFIRMAÇÁO DOS I Reclamando mais ~m~~~~ s~adii~~~s:~~~t~~~e~~d~~a!~~:~t;~o:~~ô~e'IiIo~:R~a~ItJÀ,.r "P" 1\ PRINCIPIOS DE SOLIDARIEDADE abrigo,s subte,rraneos ee administrativa está a indicar. Fazendo-lhe essa recom· _' , .1"'~IHn_>" .,'1 CONTINENTAL ~endação, es~ou 2etrto ~e q~e nitão tarda.rtão ~s_: . prov,idên
. -o - » _ Madrid. 24. (IJ.P ,) _ A im- mas neceljlj!lrlas " .erm!!!aç .. o :-e uma !!!.uaçuo equ.voca, 

p~en6a d_'stll capital reclama q~H~ só póde rendundar em seriOii ~rtljuizos para o muni· 
DIAS COLORIDOS. I StlCl'etá~~V~aYOd~\~~íl2: I~~in~:~m-;ri~a~~' !~aVi~r~~~~~~ a construcção de maior nú· ClplO e para o bom nome do seu dIr_ig_e_n_te_"_, _____ 

Poucos são os paises onde I Conl'erência Pan·Americana de Democracia, a ser ~ol':t~:eo~bri~~~b~;~:f~:,n~~~ O'Fuehrer' e a dansar-Ina 
uma certa BupIlrsticil.u não l'ealizuda em Montevidéo. declarou á imprensa que a clarando que, em vista de es 
se ache ligada a tal ou qual rel'erida confe rência «será a reaffírmação dos prin. tarem os nacionalistas em· 
dia da semana 011 do anno cipios de solidariedade continental e de opposição pregando granadas de maior 
E quase sempre esse dia é con.iunta contra a penetrnçüo fascista ns America calibre, os predi.os já não or- Cannes, 24, (U. P.) -Marion Daniels, dan
~~i~d~~~o~~~d~~Ai;:~i~:C~~i~ t~~~, pI'incipios approvados na Con(erôncia de ~e;~~:~dei~~~antIa contra os sari~a amt::ricana, que esteve na terça-feira em 
na Alemanha o chamado do· Aecrescentou que, "em Montevidéo será ex- Innumeros residentes desta ·Munlch. afim de dansar especialmente para o 
mitigo de Quasimodo é cor pressa. em proporçl;es continentais. desde a Argen- capital, sJbretudo mulheres sr. Hitler, a pedido do proprio Fuehrer, decla· 
renteml'nte designado pOI tina até os E~tlldos Unidos, a pro!unda revolta dos e crianças, estão pernoitan· rou ter-lhe o chanceller alemão affirmado: «Vos
<domingo branco»o Em com· povos amel'ief\nos contras as tentativas das poten- do no leito dos trens subter- se, Marion, é a melhor dansarina que tenho 
pensaçiio, «domingo negro. eills totalitilrias para minar 11 sobel'Unia de nossas raneos. visto... Marion relatou que, hà duas semanas, 
é o domingo da r~esurreiçào nRÇÕ b S». Estrangeiro não póde quando o sr. Hitler a viu dansar pela primeira
~a:t~gU~d:~~~~~da~reir~em::r~ i___ _ ___ _____ .______._____._ _ ser director de Syndl. vez, lhe enviou um rico «bouqueb> de lilases. 
de- Na InglateJra, o dia do cato A fama que Marion ganhou com o factoARREMESSADOS 
Juizo Final é chamado «dia] Rio, 24. _ O ministro do valeu-lhe um contracto para estrêlla do "Bal

~~~en~o»'a«:::~I~:}:l;: nJ~ CONTRA OC!,BUNDJt ~~~:!~h~~dee~r~es~a~~gue~i~ Tabarin», em Paris. 
Paschoa. Na Russia, um «dia mento do Syndlcüto dOtl Lo. 

vermeiho. é intlilfereütemell· jistas, solicitando ser permito ••,••••••••••••••••••••1•• 

te um dia de bródio e I'al'l'a tida a posse de dois de seus • • 

ou um dia de resta religiosa directores eleitos que são de • • 


~r!~~Oeo! P~~~i~, St~~II~o~~ OVO!, batatas, pedras e cebolas nacionalidade estrangeira. • UMA NUVEM Df TRISTEZA • 
«domingo verde» o dia de Eshltua de Pio XI • • 
~li~:~?::t~\~~a~d~iV! ~~~grO LOS ANGELES, 24 (U. P.) . • PAIRA SOBRE OCORACIO DO POVO BRaSILEIRO, • 
rafa» , mesmo si ella Í! de .- Destacamento~ de policia I Fixado em 6.000 o CIDADE DO VATICA. • devido á estatlstica pavorosa da monalidade occa510- • 

'd .. de choque eqUipados com I . d appare' NO, 24. A estátua de • nada pela Syphllis, que mata em cada 4 minutos um •VI ro "ranco . . . '. maXlmo e 
bdol'SmpebrasSa:a':n gása~~~I'~~~eg~noÀ lhos de combate Pio XI será erigida em • Individuo e/lI todo o palz. E' preciso reagir. Salvemos • 


OS MALEFICIOS DO TUltli 1 Castel-Gandolpbo, como • a nossa geração 1 • 

- Trata-se de um pequen~ noi~e U~1l viol.enta. manHes- 1 Washington, 24 (U.P.) - O lembrança das visitas • ...,. I w:&IiIJ'
_i4L....~~.~"'tI!!l!.!I"'1 -.:r-.l:r.. 
mollusco alongado, em rÓl'- taçl!0 fe.lta pOl mal~ de 2.000 ! comité senatorial informou feitas ao local pelo Sum· • ,.., ~:.é.1 ~ • ~ • 
ma de verme. Acba·se espa- anil -naZistas, em slgn~1 de Ifavoravelmente ao projecto mo Pon'ifice, depois da ______ _ 
Ihado por todos os mal·e!.' do protesto contr~ a reullIão de ~ de lei autorizando a cons- concordata, que permit- • E' o depurativo de conllança para combater a Syphllls • 
globO. Causa prejuizos consi germano·amel'lcanos na D~u-l trucção de mais 3.031 aviões tiu reatal' a tradição a. • e o Rheumatlsmo. E foi adoptado oilicl~Imente no • 
deraveis, furando activamen- tsche H.auB lo~al por ~OtIVO militares; porém uma emenda bandonada em 1870. • Exercito como prova a rcqulslçl!o abaIxo • 

te a8 madeiras submerslls d~ a~llIversarlO de George fixou o maximo de appare o Acaba de ser aberta • Isento de lodureto. • 

que encontra, como esteios ou W~shI3g~oon~strantes arremes. ~ho~ de com.bate eu:. 6.000, ao uma subscripção popu· • • 

pilastras, cascos de navios, s e Inves de 6.JOO. lai' para coJlecla dos run- - .."" ... '''''. 0Itm\tQ ~ Mi1l1.ar 

estacadas, etc. Na costa sul saram pedras, batatas, , ovos Defendendo o projecto, o dos necessarios á reali . . ~ ..II/IIU 2482". 
do Pará, é extmbido dos e ce~_olas contra o centro d.e õecretário Woodring expli- zação desse projecto.. .' _ ...,........ • • 
mangues submersos, que per- creaunnolsUOnodtOIcsl'angdeormSaenqo;laem~rál- cou que talvez seja poSSivel ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;';____iiiiiiiii-=I. ~_.! fi; ~p_ ! q ~' • 

1rura com perfeição, sendo co·. ' . .- reduzir o custo da rabrica-I~ • p"-~. • 

mido crú, como ostras, me- r18~ pess~as receberam h · ção de cada apparêlho, habi- • 1 . , !:;' __ ~ •~~...~.o~. :~. 
xilhões e caramujos, pelas gelTos ferImentos. Iitando assim o exército a ad· Dr. Manoel Pinho _ _. _ ,- ::::._ 
populações ribeirinhas. E~ LOS ANUELES, 24 lU . P.) quiril' mai~ de 3.032 aviõe~ • . p oJ, '. o • 

1734, aHcompor~as de madei _ Durante a demonstraçüo Bem necessldad~ . de .despen ~~I~~B~r~Deár1:~~<g;:r~~3!!~ : .J .: 
~~8dae p~I:~fa~~e~~:md!!~Cu~- anti-nazista da noite atrasada der verbas addlclonals. d6CI~~~C:d~::IC:ndJ'c~~~~8.·.' r '4)"': ~~~. ~ 'VV-- .fi! • 

~~:i/e;~s p:)~~ÚSpr~t~~t:~ o: ~a~~!!~~aa~:~m!:::r nbe~c~~~~ Ritao'i- irisi~mllD amOrt --I CONSULTORJO:. _ .... . _-I' ._ • .-.':> .___.~__ 
madeira, applicando nesta in- de gás lacrimogeno contra Tens broncblteY Rua .João Pinto,13 (sob). - ' IC~~;' • 
jecçiies de creosoto. os demonstrantes, a despeito Iltl'Is com tosse Phone 1595 • : 

de o~ «Ieaders" do «Bund. R' lei de Noslo Senbor I~ua ~~~lr~~il:~, 18!i • VIDROS DUPLOS _ Já se encontram á venda 
DONDE VEIO O PEIW"! - ~~~~:~r t~~~mo:m::Jsnd3esrae Só te salva o CONTRITOS!!! • contendo o dôbro do liquido e custando menos • 

?e
S e~~~~nd~i!~.~ nQu:~:~ml~~~ ~~~ c9:mentos .de ch.oque, unHor· Concorreria para PHONE 1.199 • 20% que dois vidros pequenos. • 

o perú seja originario da Jndia: ~1:~I~i~ã~~~~s~s~~~ciaco~t~~ abreviar o Conclave 70P. : ••••••••••••••••••••••••: 
~:;~i ~~e e~~~~~c~~lt~:~~mnap~. Jôsse capaz de 1\ dispersar. A China que se 

A pollcl'a especI'al escoltou Cidade do Vaticano, 24. (U, revI·gora O AI - h
los espanhóis. 

turas, simplesmente. Sahe.se, to · inclusive mulheres, até pon revelaram que muitos car- Reuter recebeu o seguinte 

davia, que desde a mais alta tos em 'que ficassem em se· diais «já estilo ficando rati· telegramma de Chung·Klng: 

antiguidade a ave era conhecida gurança: mas cê rca de 300 gados» de esperar tantos ..O mundo verá muito bre· 

dos gregos e dos romanos, que outros continuaram na Deut· dias, o que p6de concorrer ve um novo aspecto do po pormenores do novo (ouratado ? 


Nadaconquistadoreshá de positivo. Conjec- varlOS germanos . amerICanos P.. }-Elementos do Vaticano Londres, 24 - A Agência S ,emaes (On e(em 

consideravam o perú -animal sehe Baus até de madruga- par.a que o conclave tenha der militar da China.) decla- J 

muito precioso •. Ignora-se si já da, cantando e bebendo cer- maIs curta duração, attenden· ram os meios chineses. 

o comiam com prelunto e la' veja, a despeito das pedl'as do a q~le os purpurado8. te· Ao que se julga, allude·se I..ONDRES (V. A.) _ Noticia.se ol't'icialmente que 
rofa.. . Em todo caso) só nl) lim que os anti·nazistas arremes· rão mUIto tempo, até 1 de á rapida motorizaçiio do e· o Almirantado Britannico procederA a um inquerito a 
da idade média elle apparecell savam contra as janellas do Mar_ço, para se .c0':lsultarem xército e a uma proxima or· respeito do possivel fornecimento de inYormações, A Ale
na Europa occidental - aflir- edificio. á cerca dos 'papabilh. rensiva. cont~a. os japoneses manha, quanto ao novo couraçado da esquadra inglêsa, 
mam os que negam a sua des .-_-_-_-.._-_-_-_-_-_- _- _-:...-.-___ ___ ._ __________ com a partICipação do novo «Rei Jorge V.) cuja cerimonia de lançamento foi presidida 
c'oOrbteertaaclolarreAnmteerdicoas. quAesSOipmin'amé I • exército chinês, «organizado pelo rei Jorge VI, recentemente, em Ne\\' Castle. 

e adextrado no interior do A imprensa britanniea pUblicou excertos de um' 
pelo «habilat. indiano. Da India ea ldas da Imperalriz pais». livro alemão intitulado - «Manual das Frotas de Guerra», 
o perú teria passado á Europa O propl'ietario desse importantfl estabelecimento Na Espanha franquista ~~e q~:~~o~va aliegados pormenores secretos do navio 
~~i~~~~~ ~it~!is:~;uit~sas. s~~~ balneario, distante apenas 34 kilometros desta capi- os pais já não tem A proposlto, ~ir Ge!lITrey Shakespeare, sub.secre. 
los depois a ave comcç,' u a ser tal, mantém, aOB domingos, um serviço de Omnibus, direito de escolher tárlo parlamentar e fmancelro do Almirantado, declarou 
domesticada na França, na In · ida ep~~~t~a aá;$~goPg~ ~a:~bf,ei:~g'resso ás a horas nomes para os filhos que eertoB pormenores aprese!ltados pelo autor alemllo 
glaterra e na Alemanha. Burgos, 24. _ O «Boletim do não eram exactos, - o que Implica) pelo menos, que

~aad~a~~e'Arr~~~Oeg:~ partifla: Conselheiro Marra, ao Estado. publica a rl'solução ~...:lg~u:::n_s__O_S_A_O_._--=_ _ --=:--_ _ _ _______ 

Aos sabbados, e do mesmo ponto, ás 14.30, a omclal, segund? a qual todos Alacado de ftanl"frena
Graves irreqularidades Empresa Ferreira faz o transporte para aquelLe os nomes exotlcos ou extra- "':lI "'lI 

na adminiStração de balneario a 5$000 por passageiro, Ida. vagantes devem ser substI- d 


um Syndicato 30v.- 8 tuldos nos regietos civis pe- e e leiano 
.---- -------.----------. los nomes do santo do dia 

de nascimento ou do dia em 
Rio, 24. - Considerando a que o recem·naecido foi re· BAYONNA, 24 - Numerosos medicos e cirurgiões 

denúncia apreBentada pelo IDA .. T Du~mDS 1181Z al811111 gistl\do. dedicam·se noite e dia ao afan de arrançar á sua triste
~~::!~::.e~~~tr:~ciS~:~iC~o r. rmlOlO avares - " Tom Mooney vai se\' ~~~:, ~~:r:n:~~lj::~sd:sf~~~~Sq~~sf:r~s:i~a~~OI:~o~at
d08 RepreBentantes Commer~ ' Cirurgião-Especialista Assistente do prol. Sanson operado II t b I i ! h 
ci.is junto ás RepartlçõeB (on",llIl«lI. 1 O i. 12 • da. 16 i. 18 • Joio Pinto, 7 IOb. - T.I. 1456 São Francisco da Callfor- ~i~e Ir~~c~~.a e ec memos, ass m que c egaram em terrl 

ra~lic::âv~s n~r~::~l~~i~:g:~ I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;~;;;;~;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;~ I~~r" ~~a~~i~i~;~::.ti~~~~:y tavel p~st::~~~~~ ee: ~ea;:~:,d~C~!~g~:n~~ eJ~a~~t1::~~ 
que teriam occorrido na ad· I ' roi Internado em um hOsp!- consequenófa- aa filta 'de cuidados antisepticos no momen
minlstraçAo desBa assoclaçAQ tal, onde será examinado an- to opportuno.Dr Joio de ArauJo_OLHOS, OUVIDOS, 
de cla8se, o ministro wal~e'l • NARIZ, GARGANTA tes de submetter·se a uma Em 'farIos casos, entretanto, a intervençAo clrurgi
mar Falcllo mandou abrir ID· operação na bexiga. ca tem perm!ttido salvar a vida dos feridos, que , expriml
querlto e destituir, preliml E.peci.lltl. do Cen!to d. S.úde - A..i.tent. de prol. s.n.on Sabe·se que Mooney sofrre ram a08 representantes da ImprenIA o Beu recoilIMcimen
narmente, a aetual directo- Consultas dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 tambem de úlcera no eeto· to pela incansavel dedlcaçAo com que têm sido tratado&. 
ria. mago. na Fr.n\la. . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'1: 	 o tSTADO - Sabbado. 25 de Fevereiro de 19;)9 

o buraco mysterioso 

Homens que


A panella cheia de dinheiro 

Pelotas, (P. C.) - Há dias \ Immediatamente chegava ao 10-	 trabalham 
vinha occorrendo, nesta cidade, cal o delegado de policia, Que, 
um caso Que, á primeira vista, em auto movei. conduzia os pre ' 

SI.! \'" .5 . C'~;queIX\tl -::p <h, t orn:l.l" honu:!ln . Ú noite, antc~ de' d')fmir. dtl:l ~ 
~~~ecia envolver algo mysterio' l~~~ i~::r~o~ad~s, g~~~~s 'I~f~~~a~: collH' res (d~:-i dp ebi) d t' Ventre-Livre ('111 mc~ copo d (! ::l~!Ua . nãt) 

O lacto e o seguinte: Há cér- A. Prieto e um pardo, Que os ('~q\1{'~:a hoje. 

Novo «tank» inglês 

I LONDRES. :!4 - O Ministro 
da Guerra mostrou a um grupo 
de membros da Camara dos

ILOrds e da Camara dos Com 
muns um modêlo secreto de 
-tanh, Que represen taria «U Ill 
avanço considcravel sobre os 
dos paiges estrangeiros ». 

A demonstração foi realizada 
em Aldershot, sob severa guar
da militar. 

ca de um mês, nos fundos do pretendeu auxiliar á última hora, TOllle rlna:; colher('~ de Ventre-Livre hoje, (~ noite, antc~ de ir. par:\ O nov o «tank' tem corpo mais 
a cama, que amaul1ã. IKl:->sar(l o «l ia hC'!l1 (' trahalhará ('0111 prazer.predio n' 115, na estrada da declararam que se d'spunham a longo que os "nteriores, com 

Guabiroba, fundos do cemilerio emprehender a arriscada avenlu canhões montados em torre gi
e residencia de d. Elisia Y. Si- : ra, porque um meditll11 lhes in- ratoria1'\0$ raizes lua i:: ach:antados do m undo os h01l1Cn$ t'sforçado~ fazeln 

11 otti , appareceu pequeno hura- cultira no espirilo Que, nu re!e
co, feito sem se saber como . rido local, havia sido enterra.Ja ~~:~~~i:a~~~l~g~~~~(~~ l!~ l ;~::~~~:~,: :~~~:,~~a::(·~~t!:c~~:~~~~::~~~~~~ cO ~~s~~:~r~~'. ~: 

l1 CrYOS l:! u Clllô.' t: ~lÚ, i) rii~tij.i;·i.l:;:ii C . jt(! o {"or:1.!; :-~0. ~ ('~11P!·~ ('1 '1 p('rft~ it:l. ~:;attdc. 
n"Osq::~~r~~~res do predio aci. i~1ll:U;ai~~~I~ç~~~i. d~:ser~~~le~~~ I 	 Ir::- nltHftlUl I 

faç'a ('0l110 c1 k :-; t.! tome Ventre-Livre lwjl-. á noite. :~ntcs de d onnir" 
ma não deram ao caso maior distribuir o thesouro enterrado, I üH. Hi~AHüUVentre-Livre lnnillc:l :t 'i C' Lm:hb,;-; lnu:,cutarc3 (lo c:~L01n:1.go :.:: intcst iimportancia, suppondo aue o entre a pobre za... 

buraco tivesse sido aberto' pelo j E assim terminou a histé.ria 
 1 1O~ . c m; limpa ~b.s ~t!hq. :II\C ·;a~ infL"c laclas c fc:rn jl..'nt ~çü(':) t0x il'~ s , 


"crd:ukil'os \'tme])OS, qUl' t:1o g ralldl' 111:1 l cat: ~anl aosan~uc c ~'is artt.:rias , 


Mas, dia a dia, o buraco ia ao fi gallo C lXt~,(), (t pele e aos 01h)~ , li (";:dJi..'I..'a C ao~ nen"t)s, !lO cura r,·5o,) 

empregado da chacara junta. Ido buraco mysterioso... GOTTSMAN 
augmentando de profundidade e, 	 (pri:ll'l :xdmcntc: .tl) ( 'flra ~'ãl) :l. r ins c a todos os ()rgt~o:) du corpo.I Ex-chefe úe cll
o. que é mais: era leito . myste- Casa "er.. t' C" 	 1'0111<.: Ventre-Livre hoje, ;l ll rj itc.:,
CIosamente durante a nmte. II nica do 

Em vista disso , d. Elisia re· H08pital dosolveu levar ' o facto ao conhe· de 	 L<.:mh lT-:':(' s('11lpr(': Nuernberg~~~~~~t~e~:s, ~~~~~~~ g~:~iau;zea: Cecilia R. Di Bernardi Ventre-Livre n:j .. l' pl1r~:lll!C' 

calados para vigiarem durante a tem o prazer de commu· (Prols. L. Burkhardt 
noite. :-<ada acontecia em tais nicar ás suas freguesas 

T enha ~cnlpr~ ('111 C:l:-:a 	 e E. Kreuter)
circunst<incias; mas Quando ne· que se estabeleceu á 

aJ~l1llS \'idro~ .. le Ventre-LivreIlhum guarda ali estava, o hu- Praça Quinze, 11 EspeciaHsla emraco aug::1elltava de novo. 
Até que, numa destas últimas CommuDica, outrosim, Cirm'gia GeJ ul 

noites, o my5terio foi desvenda· que a86Umil1 a dil'ecção VEN- DE' SE uma pro- A A t-	 tl
do. Dois agentes da Guarda No dos tl'llbollIos de feitura - priedade rgen lna augmen ai' Alta cil'Ul'g:a, gyne 

cología (doenças de
dl1rna, esc. lados para vigiar o e refórma' de chapéus, com 105 metros de freDte, por f"" . 
~Or~~ie~~.nse~~~~~la rc~~I:ae:iaO~ ~i~g~~~Il~~Sm~~~~~!~~~~ ~~~ed~ef'ID:~as~~U~~~u~u~~ a sua orça aerea senhoras) e purlos,
quando tres homens se approx i· feites e artefactos rece- casas pequenas, cafesal. graDo SaDtos, (V.A.) - De pas-, tar. novidades, al!udiDdo que Cirurgia do systelllll.
mavam do buraco, conduzindo I bitlos do de mandiocal, pastagem e ma· sagem por este porto, com eXiste na ArgeDtlDa a mesma 
sacos com ferramentas e prepa· mo e S PAULO to cerrado. Trata-se com o destino ao Rio, estevt' nesta preoccupação de outros pai· nervoso e operações 
ravam-se para trabalhar foram :-:-~_____~_-== or. Fulvio Aducci, á rua João cidade o capitão de fragata ses em dotar a República de plast!ca. 

presos em lI agrante. 45 15v - 15 PiDto. 18 (Robrsdo). v ·- fiO ErDesto Raul VillaDueva, no · de uma fôrça aeren compa· CnD~ullorio li rUd Tr"I~

.----- -- . .- ..-----. ... - vo addido naval â embaixa- tivel com as suns ncecssida· \lU, 18 (dM lO ;58 12, e 


da da Argentina no Brpsil. des e dentro das possilJili· dM 11) ii ~ 16,iiO) T;.> le. I
(asa Elednca 	 orça- - 1.>!sõo omcial arge ntino, ultima- dades outorgadas pelos phoni! 
mente. era commaDdanle do mentos approvados nas cs· Resldencia á rU 'l Es

te;:e~ Junior, :::0. _.:Dár de dente? vende medidores e ~O~~~d~!~~t~g~~ncg;ve~~r~~~: m~';f~r~e~i~~~\~~::ÇiiO de ap- Telephonú .._- 1.131installa os «quadros" movido ao posto superior, foi parelhos no pais disse que aCERA P .-1- .. para os mesmos. ~~mR~2~ o~~~ap:iJ:ll~ c~~~~ ~r~~~~~e ~~:n~~~~lst~~ao pr~~ .---------~ 
Preços modicos. deixada C0m a tl'anslel'encia pria. Comprava OR aviões!l)r~ do capitão Alexandre Iza- dos Estados Unidos, por se· 

guirre. rem de elTiciencia já conhe ,Inoffensiva aos dentes - Rua João Pinto/ 14 Em sua cl1fl'cira, o capitão cida para dispensar novas 

Não queima a bocca. Serviço garantido Villanueva te m desempenha- expariencias. 


Ir i,lll li I .; 
_ ______: I	do diversas missões fóra do O capitão Ernesto Raul 

seu país , missões que odes· Villanueva seguiu a bordo I1_---••••••--	 - --.-.-.-- tacaram como um dos o[fici· do «Argentina- . acompa..-.-.-.-.-.-.--.-.--.--.-11.... 	 • i ri I~ I I :-	 . ...1:11 __ .. .... ais mais illustres da armada nhado de sua senhora e• 	
I 

do país vizinlJo e amigo. fi·_lh_o_s_. ________ 
TriDta ántlOl de WCCNlO

Equitativa Terrestres, A«identes I :~~~~t1f~~~~~~~~:;f:::i~~~I:-------"1 ~~~e~~Jú~~NT\rDrB 
ALEXANDRE..,. In ·I 	 11 S t r d t d t' Justino Adalberto tar e cmbelie:u OI oabd,tes S A 18.- p~fa~~~ ~~enn~vi~~~S~OI: ar:: Leal e Izaltina 

. 	 , gantmo, como prOfessor da Augusta Leal :--a~~~e~cu~~e::I• 	 e Transpo·
.. I turma de aspirantes qu"" en· mtando • CAlvície. Fu 

OI11 	 tl1o. terminava o seu curso. ~:~~~:sa~/~~a;e~~I~~::le~u: yoltar , côr oaturiJ 

I Capit.1 subscripto: 3.500:000$000 - R"'alizado·. 2.300·.000$000 • Anteriorwente, porém, já sua Iilha MARIA·JOSE' <on- , .. da.nd()-lhea .... 	 o capitão Vlllanueva havia 

'mm'''''''w.::• A m",'s 50'II'd	 S"guro. _ • ~~~~:C!~oR~oB~a~~'aPO!1a~:~ Ird<tou JO~Ê~m~IENDE~. o sr. contém Mal 
A• .. '" garantia em ~ ~ • de nupcias declarando que a _____ p'uta e_ 

deA-~'
• 	 • recordação dessa facto toro . · ~~:··: IJOSE' e MARIA· JOSE'• 	 Matriz: • nora maior o seu contento.· 

• mento ao receber a noticia ."
•• R I O D E J A N E I R O • ~rta~U~r~~:fe~~~~o para a ca -- apresentam-SE noivos 	 >. 

• Avenida Rio Branco n. 125 • Referlndo·se â aviação do Fpolis. 15·2-39 

• • seu paiS disse o capitão ViI
• 	 (Ed" lciQ Equitatlva) • lanueva que não pôde adian- 78 5v-3· '- "- . 	

" 

: 	 SEGUROS: : 
• Incendio-.Ferroviarios--Rodovíorios--Maritimos.-Aecidentes Pessoais • 	 OH. DlIMA M~6LLNgll 

Com prcillclI D03 hospitaIs
• Accidentes 	 do Trabalho - Automovies - Responsabilidade Ctvil • europeu~ 

CIJNICA MEDICA UI 

GERAL 


Consultas das 10 dS 12 e 

••• Agentes geFais em Santa Catharina: 

••e dlls 16 iÍs \8 horas 
INSTITUTO DE ELETROCAR

mOGRAPHIA CIJNICA• e Curso de aperlelQoamento em: MACHADO & CIA. : doenças do ooraçllo ldlagnOll
ttoo preolso das molestlaa 0Br
dlaOIlB por tra~o. eteotrlooe): Rua João Pinto, 5 - Florianopolis : CIJ~~~fsBDO~~~~À00

NERVOSO 
GABINETE DE ELRCTRO·: Ambulatoriol proprios possuindo IS mais modernas : TERAPIA 

Ondas CD~, Ralol uttra-Ylo·: e pe/Feitu insta Ilações . : 	 lela8. P.alOB In!r:t.-yermelho! e 
E1ectrlold.de mêdlca 

Labor.torlos de Microsco· -	 .: ORCiANIZAÇAO DE SERViÇO MEDICO MODELAR : 	 pia 11 IDilJl8S Clllical 
~: t ~\t~a1r!!oç:;fe Wall8rmann oIide 8eobt 
T&u, Kalul e 8a a Z(,rgeJ

Asente.e Representantes em tod.u as principais 11" Dlagnoatloa 11,0 lmpatudllUDO, 

cid.des do Brasil ~~~I:med~eU~:~:(r:~~:.: I' 
de A..,beln ZODdeck, par. dla

&::.~ ~~~: d:.~!:;~~e~l:P.ra .eguro. de vida: 	 qutdo raoblNlano e qUlilquer
pelqulaa para elucld"çlo deA EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 	 dlll(ln08l1ooa. 

Fern. Machado, 6 
Fundada em 1896·-Reservas accumuladas mais de 50.~OO contos • 	 TelfphoDe 1.195 

f'LORIANOPOLlS 

~._. 23 ••••••••••••••••••15v••alt;-1<t_-' 
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ESTADo tt 

As possibilidades dos brasileiros no 
CERTAME SUL.AMERICANO DE ATHLETISMO 


S, PA1JLO, 25 - De hâ : remêsso do mlll'tello, Todos Nos saltos i zar da provavel ausencia dO, cedores do Campeonato SUl- \ mente que só na America do 
muito tempo vimos-nos !'re-! esses a lbletas encontram, se l Nos saltos grande é a 8U - 1nosso grande athleta Sylvio americano de futeból: 1916 Sul ha invasão de campo e pen
parando parll: o maior c erl~- ' em condiçiies de vir a ven- I perioridade ' dos brasileiros. Ide Magalhiíes Padilh~. Novos - Uruguay; !917 - Urug~ay; sa que na Inglaterra . :udo .cor
me de athletismo da Amen - cer nas i>rov8s em (l u~ · Ht! eH- , No RAItO em altura , ~or exem - elementos estão surgindo em I 19~9 - Bras:} ; 1920 - u ru- 'I fê no rmalmêiite, CÜIISluefanao a 
ea . do Sul. E ?s resultados pecializlll'am. 'pio, temos tres a quatro ho-I con,: ições de sanar essa gran- guay; 1921 - Argentina; 1922 fleugma tradicional dos ingleses, 
o.bhdos nos trem()~ preparto- _ mens. todos saltando 1,85 e] de falha . i - Brasil; 1923 - Uruguay; 
TI OS dão claramente a perce- I !lO metros. Difficilmente se . - 11924 - Uruguay; 1925 - Ar- Mas nem sempre tal succede. 
b.e t: ~lI e grandos Sã? .as pos- Meio fundo e fundo remos vencidos, a não ser Luz para o futeból Igentina. ; 1~26 - Uruguay; t927' Por oC,casi:lo do jog.o entre o 
81l)lhdatl~s dos braSllell'os na- q~l e sejamos victimas de aC- 1 gaúcho -:- ~rge~tIDa; 1929 - ~rgen. Aston Vllla ~ .0 Darllngton, re 
(IUell*: Importante certame Apenas n S 8 provlls de meio cldentes, tão commus uestas O Esporte Clube Pelotas, tIDa, 1~3i) . - Uruguay, .1936 centemente "Iniciado' em Lon
IIthlet~co . . fundo e fundo é qlH' não pos- provas. No salto em extensão da cidade gaúcba do mesmo ArgentIDa, e 193R - Peru. d~es, armou-se u~ ~rand~ con-

ASSIm é que (',m qUBSI to- . I aJlpllrece ainda como sua t'i- nome cogita dotar breve flleto, o campo fOI invadido e a 
das as provas os bra~ i1 e iro8 ~llImo~ e etmentos capa7e~ de gura principal Mareio de O. went~ seu estadio de iIIumi - - partida não poude prosegllir. 
Wm homens em contlir,:<i es azer _ ren e a08 argent n08, iíveira que devNá confirmnrJnação electrica para a prá- Na Inglaterra tambem 
de vir a tornar-se cllmpeües. ~H~ tem lima gr~nde equipe, o seu íitulo. ' tica de J'ogos n~cturnos - ha invasão de campo A dirigente do futeból n~ In
devido seul! resultados tE"ch- . aR, me~mo aSSIm, a ·nossa _ 	 . glaterra lixou nova data para a 

. . d t It· figura nuo deverá ser das ,. I - O t lt n fi I . t f
~11~~~e~Utoe;lOres es o>S U 1- pe0.r~s e é possivel qU7 se As provas de Darrelras O titul,? de campeão rcce~ ~:';pr~\I~I~1 a~a;~t~ d~S:: ~~ad:;,I~:~ c~msoa~e~t~r a~om e~ 

verIfIqu em. surpresas. tlus C?' Nas provas de 110 e 400 Isul.amerlcano de 1919 gradavel e empregam-se todos presença de jornalistas e auto
r.-As provas dp, mo as regl strad~~ .no torneIO metros com barreiras. tam- a 1938 os esforços para impedil-os. ridades. 

velocidade aqui levado a ellelto. bem poderemos brilhar, ape- Eis a lista dos palses ven- Muita gente suppôe errada- Si fosse aqui... 
Sempre tinham os sido fra 

cos nas provas !le velocida
de, onde apl'DaS DO último 
sul-americano conseguimos Anteno' Moral's vencer, por intermedio de ~ 


Bento de Assis, os 100 me· 

tros ra80S. E desta feHa apre- Cirurgião-dentista 
 IE~?~!~e~~2.u~~a !!~~~r~duc!.~~~!!~!~n~OS II 

sentamos uma hoa equipe Trabalhos modernissi- " de 1938, segundo dados officiais fornecidos
de «sprinters> , pois há outros mos. Pontes e dentaduras pelo Instituto de Vinhos ,'alores, al ém de Bento de anatomicas, em todos os Luiz Antunes'" Cia . 	 Imperial 8S1.544 litrosAssis, o qual se encontra ca- materiais adoptados. 

I Lourenço'" Horacio Monaco LIda. Unico 754.63i da vez melhor, podendo mes- HORARJO: Luiz Mic llielon & Cia. 	 Cruzeiro 660 t05 mo no proxiroo torneio vir a Das ti ás 11 e das 15 E. Mosel e & Cia. 	 Mosele 318.531tornar-se recordista da pro- ás 18 horas. 	 QUE IOMIPaulo Salton '" Cia. 	 Salton 270.259 TEMOS HOJE~~s~:: ~"aen:i~a, eS~:~~~IiZ~~~ Rua P. Míguelinho,6 Willy Heisswitz 	 Adoravel 215.684 DOCE COMEttore Pez?,i 	 Perdigueiro 14:1.104 MAIZENA DURYEA~~IO'4 ;o~ooe ~~tr:s~v~:a~;::~ I:7:':'1--- - .....v--'":3~1~ It~io~e:ar~t~~a 	 ~~::a m:~:~ Nio ~ d e: se admi·leiros dilficilmente se deixa rar que OI cri8n 
rão abater, dado o valor da -----_____' g~~;ãr~I~. ~~~is~~~a Froqueta Ldta 1i;gsi~~ Alvo 1 9!:~~ ç as a preciem tento 

equiptl que nos irá repre • MAIZE NA D U


I 

Carlos Dreher Fi!ho & Cia. 	 Dreter 72.043 RVE A. Com eU_
lentar. PRECISANDO Armando Peterlongo Peterlongo 71.740 t orn a -se: ponivcl 


Nos arremessos OEPUR"R o SANOUE Irmãos Fronza eX: Garnier , Fronza H7.649 
 preparar doce. e.· 
p l cnd i d o s bem

~~~Ii~ VJ~~~inj COl!l Marcelinense Ltda. K~~';" ~~:~g~ como uma crand1 
var iedade d e ptSm~b~r~ro~f: ~ed~;f~::~(~~~~ . flll~1i·Hi;D!lra José Gasperim 	 12.4i6 dins , Mlt ~orta l . cr~· 

d08 n0880S homens. No dar , Combate u FERIDAS, 	 met, bolol e biseoi· JIJSociedade Vinicola Rio Grandense Uda. Sulino 12.314do, no pêso, disco e martel· ESPINHAS, RHBlJIIA-	 tOl. todos m uito ~25 exportadores em pequena escala 	 63.487 
&OltOSOI e lempre: # 
sabor eados com 

TOTAL 3.926.478 litros prazer. A MAIZE
~~~!~mo: ;~I!~~~~~re: ~~ti~~ I~=::==T:IS:II:0:s:e~to.~=,~ 
8ultadQS technicos esplendi . Nl, DURYEA ! :::r.:. 

dos para o Continente. Assim Vende-se uma casa um producto puro, 


é que apresentamos falken· lIâ um anno construída, si· e que facilita a
••rantido dl.

I Sala para alugar fI.limcnto..enlo de qualquerberg, no dardo, com os seus tua da a rua Piazza (Estreito), Aos alumnos do Art. 100 e do Aluga-se I1ma sala na «Pens
6:2 metros; Pastellão, no dis- com 450 m2, tendo águn e são Suissa' (familiar), á rua •
co; Scauelio, Cal'llliutl e Ly- ó88a sanHaria. Tratar li. rua 
 (urso Gymnasial . Esteves Junior, 135. GRATISI - Mod;ant•• ' 
ra, no arremesso do pêso: Tiradentes n. 3, Flofianopol!s. 66 5v-4 reme3sa do COUpon abai%o. 

e Assis Naban e Dario, no af- 47 30V.6 Acha-se aberta a matricula de um curso diurno .nvi.r-Ihe-emos um e••m 


e nocturno intensivo (matllematica e cbimica), para os 
 pIar do nosso novo livro 
o/ Recei t a s d~ Coainha" , alumnos de 1° â 5" series. Os interessados poderão ECLECTICA 
com .a conhecida M ai••na

ohtpr informações com o professor Martins Netto, no Dury e • . 
CURSO MILTOl'<. <Ias III ás JR,30 horas. _ ... r .... I.ta. ã. 

75 Hiv.- 6 tett.. ara.1I • ã. M"IZF.N A BR ASil. S. A. t ANNUNaOS D.~ Jor

utraD.geIre. Cah. 1·0.1.1 29i:l _ 5h P.uI. 

Ittllletw-m.e ORAT1S o IN tino. 

/ 	 =-::~~~:~itl§ci .~o , 	 ...M'-'______~I 

....II~O______ IO 21.0 ANNIVERSARIOMOBILIA ctOlDE____ ___ • 

I UTlDO _ ___ _ _ _ 

Vende-se 11m3 mobilia de es PROCURE O HOME .. DURYEA 
criptorio, de embuia. Tratar á ( O HAMPAMENTO "11111 

. . Avenida Hercilio Luz 1tO. EM Ca A 'lCOTE 

da Armada e Exército vermelhos 
MOSCOU, 23. - A RU8SlS1 ramento socJallsta' dos annos 77 5v-2I

sovietica celebrou hoje o anteriores. Tanto os recrutas --;;;' ~;;-;;;;;;;:______~~~~______;;;;;." 
21.° Ilnniversario!la criaçãonovoB como os veteranos pres- '.---- 
da armada e exército verme- taram o . compromisso do sol- FERIDA 
lhos 	 dado, de obedlencia aos su- N hI 

Os jornais destacaram, or- perlores,. que nad~ diz sôbre lo a , que resistaE' fA(lL APANHAI\ UMA gulhosos, o estado de prepa- o objectJvo de «lIbertar» 08 
ração e o poder das fôrças trabalhadores do mundo ou lO UIO d.

GPJPPE ,UM RESF~IADO, OU UMA militares, comparados com as morrer pela «causa do 80clll 
, condições das tropas revo- lismo na Irmandade dos po · CALENDULA CONCRETA

luclonárlas de 1919. O genlo vos». a melhor pomada para feflllal, queimaduras "PNEUMONIA ' 	 de Lenine e Stalin foi exal- Alguns observadores estran ulceras antiga.MAS "Otol)~NDO O ~AMO$O 	 o novo tado. geiros acreditam que 	 a pomada commum de Calendula. Nilo confundir com 
Significativamente, neste juramento indica que Moscou Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as 

anno, os membros das fôrças pretende, daqui em diante,PfITORn. OEANG'.ltO ~5E armadas prestaram novo ju- alheiar-se dos negocios mun	
pharlDaclu. 

NAM H~ QUE T M famento, que dlfIere do «ju- diais, Deposltarlo nel~:aC~:~I:et~~ãrr::'~6 AGOSTINHO 

Dr. Joaquim Madeira Neves PRECISANDO DEPURAR OSAN6UfMedico - Oculista. 
,"ormado pela fOaculdade de Mtdlclnll da Uolversldllde NAo faça experlenciasl


do Rio de JIIDtlro 

.' Tralameoto cllDlco e clrurvlco de lodlls a. moleatlll8 


d080Ihoa 
 1111111: nlllB If IDllfllA 
Cureo de aperfelçollmenfo 011 especIalidade, com o dr. 

Paulo fOllbo. DO 5ervlço do Pro!. D/lvld 5~DIIOO, DO Hos Do Pharm. Chim, - 1040 ~a Illra Itlnlta 
 o advogadopllal da fOundllçl.io Ollffr4ic·Golnle do Rio de Janeiro 

Completa apparelbavem p/lra exames de aua eapecllllldcde 
 Combati I SYPHlLlS I o RMfUMATISMO José Aeeado Soar~SMoreiraElcctrlcldade Médica, Clinico Geral 	 EM TODOS OS SEUl PI!RIODOS J lIommuDlc. lIGa llal dlutu dilta eiplhil 11 dólDterlor

CoD8ultal] dlarlameDle dai 16 áa 18 do eatlldo que COIIdnaa a.roer lua proltulo perlnte a 
CON5ULTORIO Rua Joio PInto 7 lIob. Teltph. 1466 80 ANHOS DE TRIUMPHOSI C6rte de appeUaçlo RBSlDBNCIA: Rua TeDeDte 8t1,..1ra ~7 TBLBPB. 1821 TI!M o SEU ArrESTADO NA voz DO POVO , 
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o ESTJlDO~Sabbado! 25 de Fevereiro de 1!l39.. 	 '111 1 

e •••e••••••••••••••••••••••••c••e~~~~ I Cumprindo uma · 	  ~ :: A' S ilil A E ~ : 
" Aconselhamos o afamado WMBRlCOIDE INDIANO de Sa.r- G 	 \ Damo.~!b~C~:~!~ ioterê.· 

se que p6de rcpr(~'5 eu1ur para muie mento Barata,.professor de Parasi-tologia da Faculdade de Me- ~ tos dOtl Ü('l:;SOS leitores, a seguinte
O dicina de Porto A.legre. E' lnlalliveJ na expulsliQ .. de vermes, .1 carta, Ilt;f! lgfJu\1a pelo dr. Carlos riu 

FreitufI, udvugudo no Rio de JH.'• tal como lombrlgas o:durus, ancylostomu8, etc. JU l:!nnUi~ <!>- ~ . O 1!A"~NL?nATOSSED . neiro: 

I 
f;iI uso têm d ~) rnoIl~trr,d() il !lU!/' efllcacla. *' ~_ 11 ., .Vcnho Cl'm " preseute cumprir 

uma. promer t-i8 'lu ~~ é 8. divulge.ça.., 
do meio pt: lo q 'JH.1 DlC 6t1rt!1 dc 

: D c PUS I 1 A H I () ~~. : : E' r~s~os~~r~b~!!~ra~~r~~~.!?o~2~~~... horriveia soHrlmcuto2 do estomago.
Faço·a UniC.!:i IDl'ute com o IntUIto 
~er util á!; Pl~~!8U3tJ que 5(l[frem 

do mef:imo IDH.I HI!. muito que era 
-1 P CA i·\LOSHOEPCl<E S; A-- fiorianopolis !: ::;c';;r~~ ~~~~~i~,'C;r~;~;:.;;~~r~:?I':.s:,r~~~"!~~~:;~~~~~~~f:: de 

• 1 . 	 w : ~~~~~~~~og~:~~~11:il!~ ~:r~ri~:t~:ce ~~~r~~~!:o~~~:c1~s~!: conbecldo em C1I5" como doeot •
• & •••~~.it..,~~~&Q....~~.~.O..••.tii....~••••e na !"sse dos iubcrculosos 10m ando-o convenienlemcnle. O do Rllparê iho dlJ(C5t1vll: .Elle ."nre. ----.--.-- ...._-,-_._--~ I CO~THATOSSE ia recehcu ma!s d e 24000 attest2ldos ver- mUaH do pstr' nl,:go ., di'7. lH. minha 

f.\~nh!!r1:!. pe"1; Ii'l. .Un. 

- (arl~s H~~(k; S.Â. iil·~I_!L~-",.,d_,:L·ll_~~_:oS· ... 	 _ __d,,_{_~-~ 	 :R~-gA·~-i-~~D:~~::~~~-~:B-'::.u-~R~a-O~_sA~:-~~-'!S~~~I~L::~F.::~la u"ao~~~ .. 
Matriz: FLORIANOPOLlS I ~ .. --= - 

Filiais em: Blumenuu, Cruzeiro do ~ul, Lnges, !\l «PATRIMONIO NACIONAL» 

Laguua f, S. FríJ.nejl'co -- Mostrll~rio em Tubarão (formula IlIemil)'" U ;\ HA AHACi\ ,IV/POJlTO ALEOH.E (P1l1'a () ;\Ilrtl' 


E' o umw fOr i ific(lrJl~ no no SlIbbado, e pal'a o ::i111 nll flllarta ,'e ira): «t;O ,\\TI: . t\ L· 
mundo com 8 elemenlos CIDIO », «COMTE. CAPELLA.. c «ANNIBAL BENEVOLO ». 
lonlcos: PhOSp!lNO, Cill- LINHA PENEDO.'LAGUNA: «MURTINHO» I' «~!IRM,DA"Ii ~:~: C~~e~i~~~ ~~~n;-~~l~ LlNIIA illO LAGlJ!\A: «ASPIRANT~ NMlCIYIENTO ». 

I de 20 !1i,J~, F R E T E ~JT~'l~FL~RI~N~J'~L1t E ; R O S IJO! iHle: 

1. l' - L~1...~n1.nrr;Cn1{.) i1~n:! 
das !ôõÇO'i t voH~ : ,m!l~,ih1- I'flOXI~'L\S sAin ..\~: 
16 do sP...~:ilc; NORTE: 

2·.. D~·-qi) (K' r~ ['Ílnento [<C'r CO"!TE C,\ 1'1-:1,1.,\ : dia ~5 para Paranagllá, Santos, Hio 

g~~~lf~~()f;(\sIS[l~r~~;~~)~(i::, ~~.iI:! ''r?P~~~:ir~fet''rjR . Ca l'l\vellas. Ilhi' IIS, S. S"IVlldoJ', Ara· 	 DR. CARLOS DE FREITAS 
11'10; 

3' -Combai~ radicai d~ 
:1epres'São uej~""o!" ri ~ dn cr~ 
m?!!rr.clrnellto d: ~l!1bot. r:~ 
'l~XO~ ; 

4' - A,"~<nento de P~$D 
varIando tlc 1 e Õ .lI.lIos; IAgPt1ci~- Rua Joãu Pinto, I

u-______________9 - Phone 1007 _ 
de descob(rls ~cI~utifi~&,
Oplníto dr; ór. MQoo<!1 SI", 

O ~Ilniueno; ê mna gran' 

rea d!!Ca!\l~ , H. C. DA COSTA -- Agente
Vendas em prestações.-Garantía de 4 annos 

DOIS fIloac'/o) (de 90 c ri/:! 120 litros) 

ambos de um!! economlo surp.-"hoodeole, pois, em ~4 


boras coo~omem Dlenos eoerg:iI electrlca do que um 

ferro de engommdt em 2 borall de serviço. 


Mantemos em depósito toda!! as peças sobre

salentes e mesmo mecanismos completos. 


Em casos d~ deM.rf,oIOlI 0" pr'-,prieii!cloi :lerão alleil

dldos Immedllltameole. 'im oeceR"ldade de IIgullrdarem 

a vinda de peças ou dtvol\'tr~m oa rdrlgeradorfll para 

8lr~m ooo"erll'lIj()~ em Sã!' P,~ ulo ou !lO Rio de I,me!ro. 


~-,;;,;;;;;;.;;;,.;.;..;..- - -._-------- 
MEDICOS E DENTISTAS 

Regi.bem IIUI diplomu, no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. SandaliasF. C A S T R O 
M..ico n. v 164 10." sei.. 10i, i01A - E,pl.ü.d& I de firasdo C..t.llo·- Rio de J.neiro. 

para verão
Inlormaçõel greti. - Remeti••êllo. -- CALÇ,~DOS 

de todas as 
qualidadesAffectado de graves e 

TAMANCOS MEXI
CANOS parachronicas enfermida. PRAIAS DE BANHOS 

des syphiliticôs! Cinto~ - Chinelos - Bo Or. Buleso Vianna 
nés - Luvas, etc. -0o ar. João Luis MO!lt~Ífo, conceiluJdu com· l\lolt,\Rtias dos rills e coracflO Consultorlo â Rua 

Artigos para sapatei JoD,o Pinto n. 18 (somerclante 011 cidade do Ri" a'aode, cnde é multo o TONICARDlU ~[ tODico dos rlDs e do coraç/iÔ limpa a 

conbecldo, rdadon~d~ e ba' !aDle e~!lmad(l, a!tfm 005 brxig ll, 09 rins, as acph:-itet', areias, eoUcao ronals; tlugmeTJt8 8S 

escreveu: 
 ros e selleiros urln"•. 'I'lra ao Incnaçõos do. pés e rooto. hYdrop:. iao, 'nUa de brado), Consultas da 

«Dlclaro em nome dd verdade e em benelido 1 ás 3 horas da tar· ar, palpitoçües, d';res do cornçllo, a.tbll1a, hroncblte a6lbmatlca, 
arterll) ~F.Cíero:Jf'

dos que 8offr~m, 1\ quem a i ~itura d~ pre~eo:e poderá Cortume e Fábrica de. Aos pobres 
aproveitar, que, há multI', t [!,clcdo de grliviJS e (b·o de Calçados Uemedios das seuhoras Consultas no Hospi·
n'cas Enlermldadl!s ~yphlljl"IlP, dfpcis de Icmar lnllu· E' o toalco utero·ovar;o SEDANTOL que re,tltue a Faude 

perdida: p~la anemia. pallidez, magreza. [aotlo, nôres branoBo, tal de Caridade. âs meros nmEdio~. s, OI provl'i:o ab50lulameote algum .~ BARREIROS» 	 regulador dao visitas. ccra das doenças ao utero, ovario., evita 8 horas da manha. depois d~ p~ssar os maiores dl~stb6re~ e d2cl!pçõe.·, aB bcmorrbag!a3, anteo e depois do parto ; contra todas ao enler· 

por cODselho de um bom e s 'lIcero im!go, !:z U50 de mlaades das .er.horai de qualquer laade. 

alguu vidro:! do maravilhoso, do m,legro!o, posso coração e
Lesões do asthma
dizer .GAlENOGAl», fórmula de Dr. t'uderlco W . Use a CACTl iSGENOL Eopecllloo do dr. 1<log Palmer,

Romano, floanéo cQmpldumrn!e bc,m e rl!~tlb~lecido cODtra bydropola8, pé. IDcbado., lalta de ar, palpltllçõe., b111· 

de lodos os mole3 qUI: mil alormeDlaVHm e que m! meDlO dtl. vc!... e arter!,,", b,'onncblle lI.tbmlltlclI, aDeurl.m8.
IIA.l~eureuxI 
tornavam um ~nle ,AI) Inldlz, a penlo de multils vl/ze~ 	 syphilis e rheumat1sIDo, I~. ões, caDsaço, urinas escassas e dôrey ilUDE IOKIFIU<10 

DO corfiçQo ponladas DOS rios e IDchações. der.ejar a morle. E, por ser esla a !id expres~!lo d) 	 AOS USI'.'.US
Depól:to: Rua C. Malra, 39verdade, com grnolle pril~er e g'~lId!lo a commuolco, 	 Aos fracos e convalescentes 

podendo filz~r debta o ueo Que entender», 	 Devem usar o STE/,;OLlNO, Que laz eDgordar, augmenta o 
vigor dos OIusculos e do. Dervas, Fortlllece o saugue Da. peso r=!"'-== 
S08S aDemicas. Evita a tuberculose, cicatriza o. pulmões doentea -...., , .... 1QKkA-.joao Luís MonteirO 	 com poulada., too.e. dore. no peito e DBS coola., peruas (raCBs 

Rio GrIlDdt', Rio G ilnde do Sul. 21 14 	 ................~ ..
'

(Flrm/l rgconheciCla p~Io nOlarlo Abrllluo da 	 IIDgulI ouia. ( ura a neurastben!a, o desan imo e a dyspepsla, e a .-._-.......
.....................
convalescença é raplda. 	 -- Silva Moncorvo). _..--.-Syphillis - Pelle - Rheumatismo ...... ..........
A primeira riquezü l: il silude, mas para ter boa Dr. Augusto de 	 ._0:,....- ................. 

Illude e ntceJsario que 8e leoba o 3~l!gue pUTO. 1;\0 Green~ ~:rI:O~~1~~~\~: ~~!I~~D~~e~8!;~j,lll:~ :~zb~!:~. t~~~~~~ 

16 se oblem, uSllndo de qucndo rm vez, dgun.. vidros dartbros, esplnbas, (Istutas, purgações, -..- .. lerlda., caDcrop, eacro·Paula 	 .~.......-.. .....

pbula. rbeumaU.mo. Unlco dEpurativo que Ilmpa o corpo, tODI· ..... ...do podero!o depllrilllvo vtgellll, SEM AlCOOL. o alo llca e engorda. 
~_ 

mado «GALENOGAL., que há 50 8n005 dlllrlómente Deposltarlss: todas a8 drogarias de Silo Paulo e Rio. 
MEDICO 	 -.... ..-. 

vem .ICIIDçllndo reeUllado! Burpreheodenli8,oemo pro' -DOllllçaS dB IBDlloral ---- -, 
., ........ ----.
va o alte&lado acima. Partos 	 c. __ 

UNICO premiado com-DIPLOMA DB HONRA - OperaçOel -	
~.~

AS SENHORAS DEVEJ\l1 USAlt --_......• - e olasslflcado - PREPARADO SCIENTlfICO. CONSIlLTORIO Em 8Ud tcilelte Intima sómente o MEIGYPAN, de 
Rua Viclor Meirelles n. 26 grande püder byglenlco, contra moles iü:s llontaglo888Encontra-se em todas as Pharmacias ~s 10 1/2 e das 2 as 4 horas e suspelllls, molel' , ECLICTICAirrltaçõt's Y~gloals, corrlm~nto!l, --

do BraeU e Republlc&s Sul-Americanas. Tel. 1405 	 tia.. utero'Y<lgluaIB, metrite! e toda sorte de doenças 
N. 55 Ap. L. D. N. S. P. - N. 963 Resldeacla: Vlaconde Ouro 	 local8 e graode pr~serVcltlvo. Droi~rla Pal.h~co, Rio. .......--.......-.-
PrelO. 42 - Tel. 1 M5 .............-. 
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U Esta(jo e 	 • 

Companhia «Alliança ~a Bahia» 
Diar!o y""cr/iA' \i Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i Fur.dada em 1870 Séde: BAHIA 
nedaeçao e Ot!lclnal' I. 	 • 
rua Jot o Pluto n. t :$ \ _ Transporte rapido de passageiros e carias com os vapores (Cearl • Seguros Terrestres e Marítimos 

Tt'l. Hll2 -Cx.•:oGlal ISO I~ Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». •
• 	 e Capital ~eallzado RlI. 9.000:000$000 i-. 	 • Capllal e Reservas R8. 57.000:000$.000I. SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS e 

B~oa de rél;Z (predloll e terr. noa) Rs. 16.054:200$749 
Anno NiI (osooo !. • Seguros eflecluados em 1957 Rs. 3.169.677:15..1$&4 CQVUQ/: 	 _ 

Reed la~ em HI37 RI!. 22.655:21 t$090Stweetce !2S000 . _ 	 j I •Trimestre 12WlO . • Linha Fpoli s.-Rio de Janêif{1 II Li ll ha Fpoli s.- T~i o de Janei ro Lin ha Florianopolis- • Slolalros Dl!gos em 1037 Rs. õ.797:.;BO$0Ii0 
:~~;:ril 6vlol. ,. ': • Escala I!aja hy-S. Francisco Laguna . . ·.- Transpor~cs S~~!t~~~ssa[>'.eiras ! Escala São Francisco 	 • 

~W~ , 	 .. I I Opera com as mais modicas taxas emAnno '1\$000 • c cargas. T rans porte de cargas T rans porte de cargas. • .I todo o territorio nacional 
Seme8tre ~ • 

TrImestre lf>$(lO(l , Paquele . Carl Hoepcke' dia 1 Paq ucte . «Max·\I.

Annunolo. medIante contrar.t" «Anna. ' 8 

• -Cal Hccpcke. » 16 dias 7 e ::2 


o. doOr.III.lnnllllo•.8merel.Omode'!.lool~Pduob.\IC. . • -Anna." 23. 
• 	 .11 •• Saida á I hora da madrugada. 

Embarque do Srs. passagei - Saidas ás 18 hor;o s p. m' l 
0\ ':::i:~n:~o:"e~:m~~~:a~~!&8 • ros ale ás 22 horas das ves

artIgOI 	a !llolgnadOI • peras das saidas. 
..... Ordens de embarques até ;i , IOrdens de emb;trqlles a té Ord~ns de embarques alé 
... 12 horas das vcsperas das ás 12 l1O ras. .. 1 as 12 das vesperas
i) saídas. das saídas. Contra um ! . ... .. __ . _" . '. 

ataque .. 

: Observações: ~~ei~~s~~f~i~snl~e~~re~:~~~~~~' d~O a~~~;:f~~ri~e dV~1ccT~::_Itheorico da 

Europa 


MI AMI. 2:l - l 'ma me nRa
gt'ru radit'g rtl phica do eru
zador «Houston», e m que Re 
encontra o presidtmte Roos.:
velt. in!ofnm que as frotns 
contrárias travaram varias 
eombales 'nas man<lbra8 do 
Atlanlico Sul. e x perimentan
do as fiefes!ls dos Estados U
nidos contra um atHque tbe o
rico du Europa. 

O despacho recebido Íls 
16 horus 110 gabineto tempo 

. rario da Casa Branca infor
ma: «As notic ias das ope
cações ini ciais das l'rotas 
contrária s indicam que Ya
rios combates serios resul 
taram dos contaclos dos g ru 
pos de patrulhamento e des· 
tacadas. sendo provaYt~is PIl
~ueoas mndanças nas c Pt)
rações ulteriores». A m~nsa 
gem é assigoada peta capo 
Daniel Callaghan, ajudante 
naval do pre8idente. addido 
ao dlouston». 

Segundo as indicações an 
tecipadas. a "rota invasora 
«branca» commandada pelo 
almirante E. C. Kalbfus e os 
defensores ·negros- . com
mandados pelO vice-almiran· 
te Adolpbus Andrews. vêem 
algumas perspectivas de a c
ção real para boje. 

11. IIIUEL BDRBRIO 
CLINICA GERAL 


Curso de especilização 

em moIestla do Pulmão. 


Tratamento moderno da 

Tub'3rculose 


BRONCHITE-ATHSMA 
PNEUMOTHORAX 

Consultoria: Rue Joio Pin 
to, 13 (Sob.) - Phon. 1595. 

Residencia: Hotel G16d. 
Phon. 1320 


Consulwl das 13 as 11:> horas. 

42-P_ 

ELIXIADE 
MOGUEIAA 

o MOSSO I 
D~PURÂTGVOI 

Paquete . Max. 

dias 2 e 17 

Saídas á 1 hora da 
madrugada. 

•..11 
• 

• Ie.. 

• 
• 
.1 

• _.' 

$ E' l'xpressamente prohibida a acquisiçào de passagens a bordo dos vapores . 

G «!{il a 1I'\:;r~~~, o mov imento de passagei ros e ca rgas é feito pelO trapiche si to .. 


(J Para mais infllfmaç,ics. na sedc da .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

é Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke • 

: ,i rua Consel hc lro Malra n." 30. = 

••~~§~.e~.&.~eC.~~táCHII...iÍo~#.~

AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

vi. CONDOR 
Svndicato condor. Ltda. Agentes I 
Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse

lheiro Mafra 35 Teleph. 1500I----. ... _- ----- -_. 

11 ..;;;:;;;:=;:;;;:;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;==:;;; 

MEDIDORES.DE LUZ 


I 

Precisa V. S. de medidor para sua instal

lação? Procure obter na INSTALLADORA 

DE FLORIANOPOLIS o medidor marca 

SIEMENS, com absoluta garantia, porque 


é o melhor. 

R. Trajano, 11 Phone 1674 


509 	 V-66 

GONORRHEA (HROHICÂ 
NAo clesanlme t A sclencls progrediu e bâ uma 


NOVIDADE que resolverá o seu caso. 

Maximo slgllIo. Carta para: 


~~J!foe ..$ Q.$.c•• 

eeMussolini tem 
sempre razão» 

Roma, 24 - O fascismo Ira
çou seus dez mandamentos ins
pirados no «espirilo guerreiro 
da Nova Italia • . 

Promulgados e s p ecialmente 
para os combatentes italianos 
na Es panha. o novo deca[ogo 
é agora distribuido para todos 
os Italianos como lTIodêlo do 
crédo de bom fascista . 

Os mandamentos são os se
guintes: 

I - Relembra-te que os que 
cairam pela Revotução Fascis
ta e pelo [mperio precederam 
a tua columna; 

11 - Um camarada é o leu 
irmão; vive como cUc, pellsa 
COlHO elle, abriga-te com elle 
ao teu lado no campo de bata 
lha; 

viJ~ ~ ~oJ!al~ ~:~~.s~~ t~~~ L:::::::::::::::::::::::::::::===::::~ 

logia ~~u:f8~~o Appa-CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 
Cooaoltorlo Rua Joio Ploto.? 

TelepboDe - 1.841. 

ISiemens Schuckert S.A.I ~,i~V~ 
Materiais electricos em geral Vende se ou aluia-se 

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: Vende-se ou aluga· se a Clgar-

Installadora de Florlanopolls ~'::'~~lda« ~IOarr~~~~~:da.b::ne~~~ 
R. Trajano, 11 Pholl. 1674 ao Café do mesmo nome. Tra

510 V-73 ~: na mesma. 2Ov-7 

as opportunidades e pôr todos 
os meios, com trabalho e com 
sangue; 

IV - O inimigo du fascismo 
~ UIlJ inimigo fraco. não o pou
pes; 

V - A disciplina é a luz do 
sól de um exército; ella prepa
ra e iIIumina a victória; 

VI - Si entrares num assal
to cl>m decisão. levas a victó 
ria quase nlls mãos; 

VII - Conhecimento e obe· 
diencia lotai e a virtude do le

giOSllÍiO~ Não existem grandes 
ou pequenas coisas: há apenas 
o dever; 

IX - A Revolução Fascista 
dependeu e depende ainda das 
baionetas dos seus legionarios; 

X - Mllssollni tem sempre 
razão. ..._ --------

Dr. Saulo Ramos 
MédIco e rarador

Ex-a8l1::::J:.ooFf.~e..or 
RIo de Jaoelro 


Eapeo\allota em Parloe. Mo

le.!". de Senbora. - Uro-


Succursal DO Uruguay; R"gulildores de avarIas e Repre

sel!IIIDle~ Das prhlclpil ls cldlldes da Amertca. 


Europ.!l e Atrlta. 


Agentes em f'lorianopolis 

C A M P O S L O B O & C·
la. , 

RUA fEUPPE SCHMIDT N. 39 
Caixa posta1l9-Teleplloll.e 1083-Elld. Tel.•ALLlANÇA-

Escriptorios em ltajahy, Laguna e 

12_~lumenau. Sub-Agente em Lages 

Cré~ito Mútuo Pre~ial 

..............a....a........... 


( 'Iube de sorteios em 
mercadorias 

Anno Movo••• Nova Sorte••• 

6:000$000 

Muitos outros 

•premlos menores 
Formidevel ... Flnte.tico...T~ 1$000 .U O por a~Bnas 
. 	 . . .• 

...._____-------------~..J 
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6 o ESTADO, 25 de Fevereiro de 1939 

LOd~!:enlel DALI E DE ACOLÁ I1 UREFRESGU ~~ tPM/MMn ! 
Londres, 24 lU.P) - O 1'0- 11(Serviço especial para O ESTA. DO) I 

relgne OHlce desmentru a notí-I ..____ 
cw, procedente de Roma , segun

~~co~ ~~:~ °p:~I~a;~~i~o~r~~i~~;~ PARIS/ 25 - Na Carneira/ ontem, o sr. 
ao conde Cian o a mediação da Daladier annunciou que a França, na proxima 

:;~~tei~~~O~r,~~lC~~~.over a con- 28 -Feira, reconhecerá o govêrno nacionalista 

ra ~:n~innt~~d:'~~rtao dadeln~~: ler~ espanhol. 
questão deve ser resolvida en· 

LONDRES, 25 - O gov;;rno ingl;;, admitte que a Ale
~i~Ç~ol,ta~iam~n~:~;'~eÇ~'ai~em.I~I~: 1 m~nb n~o <!!teia a ",,,bili .., suo. tropas, TodaVia, o...I· 

• - - Icltaçao para tal, o que nao pa- I fectivos chamados dS 'ilt:ilãS i~O tão !uperlor~, aos nor
rece provavel. mal" que, .i continuarem, ter se-á uma mobi:ização ca


racterizada "completa dentro do mês de Março". 
TYPOGRAPHOS 
Rio, 25. -- O general Góes Monteiro, 


phos nas officinas que pretendia embarcar ontem para o 

do ESTADO. Rio Grande, só o fará nos ultimos dias 


deste mês. 


Precisa-se de 	 typogra

,.'U . Ilu is rra ... IH' tIl u tudus " f' UI
Instrucções para a deFesa \~BRAHMAludo .. mi [(,1Il11cni " Pro\ '" ("": :-;(' 

VARSOVIA, 25 -	 O conde Cian,? chegou ontem ,!t·li,' in..:u l"f'fl"l!:-;("uul (' - é opassiva a esta capital. Foi calorosa a rece pçao que teve, pOI' l ; llUr llllll llU\i~ ~O~ ll'~H ! 

parte da imprensa.
Valencia, :<4 (E.) - As aulo Sabe-se. porém, qüe, 11 de~pcito do~ esrorç.?5 do 

ridades repllblicanas fizeram conde-ministro, a Polonia lhe .Iará senh~ que nao ~
conslruir mais 43 refug!os ,1e companhará o eixo Roma-Bel'l1m no proJecto de rer
defesa contra rêides aereos. Fo- vindicaçfles contra qualqu~ ~als da Europa. 

"W ÚLTIMA HORA' 
ram tambem reservados para o DI,TERS()ES IImesmo fim mais 115 só aos MEXICO, 25 - O govêrno mexicano ~el~graphou
reforçados. As despesas sótáos ao general Miaja, dizendo-lhe que, CDS.Oseja forr;all? a ESPORTIVA 
subiram a nove milhões de pe abandonar a Espanba, seria hem acolhido no M~XICO, Esclarecendo... 
setas, dos quais dois milhões que 0 , eonsideraria " hóspe~=-de honra» Lutando embora com difficuldadl' linanceiras, a conhlei- Al'im da evitar pOssiveis
angariados r or subscripção po da achi. parision.e Maud Loty não perde I) .~u bom humor. commectarios puuco Iison
pular. VARSQVIA, 25.-Violentas manifestações IInti-gel' Sabendo como .lIa adora .~ logo~tOf, mondou lhe um l.ieirOS ao giurioso C. N. Ria-

Foi igualmente construido um mllnicas occorreram hoje nesta capital, promovidas, collega, certa manhii, uma, enorme. vivinho, partieipondo por chu elo. detentor do honroso
hospital de ~merge llcia . principalmente, pelos estudaotes ~a_ Universidade. um bilhete que iria na mosma tarde, ajudá -Ia a ..borear o cru.- titulo de campeão barriga-ver-

As auloridades republicanas A polida eflectuou 15 pl'lsoes e teve grande taceo depoi, de convenientemente prepalldo. de do remo, esclarecemos,
ordenaram a impressão de .. . diHiculdade em impedir que OS manifestantes se appl'o Po'ém, Maud Loty, qUI est.v. sem vinlom, e,perou cal- hoje, o verdadl:'iro e unico 
150.000 boletins com inslrucçôes ximassem da ·embaixada al emã, que foi guardada mamen:e • visita, abrindo-lhe a poria, ao soar da camp.inh., motivo que originou o não 
a respeito da defesa passiva , pu.ando a lagosta recaleiuanll por uma ,..d.. d. lit. v.rmelh. . comparecimento da guarnição

pela ~~P~anirestaçiies rOl'am causadas pelo facto de - Veia que bicho ongraçadinho, disse ella .0 amigo riachuelina á segunda prova 
os estudantes alemftes de Dantzig, uoiformizados, te do,apontado, é tiio intollig2nto, que, .0 invé, d. cosinhá-Io, preparatoriu da nossa re· 
rem pregado á porta da Escola ~olytechnica d!lquella resolvi ensinar-Ih. a Iner sorles. E agora você Vii I.var·me a presentllção ao Campeonato 
cidade um cartaz 	 com estes dizeres: . Prohlblda a jant.r num roslauranto, não é mesmo 7 Si'asilei ro do Remo. Representante entrada fi cachorros e 11 Polacos». 	 Devido a subita molestia

Pessoa conhecedora do ra- RADIO. - N., ondas do 19.761 Morgan. Marcha (Teikl). Val.a. !lo conhecido remador Or
111 0 com mercial procura re BUDAPEST, 25, - O govêr- dos que deviam ter sido re- mlt. ou 31 .55 mlt., a estação Da- Ouro e Prato (L.hár). Parad. do. lando Cuoha, os alvi-azues 
presentaçoes, desde que se no decretou a extincção do gistrados em .Janeiro do cor- vlntry, de Londrel, irradiará e,ta di.binho, (Noack). Solocção da não pUderam tomar parte na 
jam bem remuneradas. In Partido Nazista Hungnro, ac- r ente anno. noite o seguinte programm., hora- . G.isha» (Sidney Jonel, arr. God· segunda elimioutorill, reali 
formações, por obseQuio, ua cusado de ter lançado bom- rio d. Florianopolis: Irey). zada na manhã de quarta . 
redacção do ESTADO; en lias contra a Graude Synago- RIO, 25. - Já se aclta aberta 20.20 -- «Relatorio de Lon- 22.30 - Big Ben. Noticiario em feira última. 
Irelanto, caso uma firma in ga desta capital, causando fe- a. matrícult: n~s escolas pú- dr.,». espanhol e Nota, Semanais .ôbre Foi esse, pois, o motivo 
teressada assim deseje, rlmentos em numerosas pes- bhcas do DIstrICto Federal. A 20.30 - Music· Hall com Billy o Mercado da C.rn.. que impossibilitou a valorosao 

compar~r.erá ella, immedia
 soa~. Prereitura mandou reservD;r Bennelt e • Orchulr. de Varie- 22.45 - Noticiario em porlu- guarnição do campeão CIl
tamente, á sua presença . Cêrca de 250 cheres nazis- 20 mil vagas pa~a as matrl - d.du d. B. B. c., sob a ..glnei. guês. tbnrinense de medir forças, 


l li!!!!-----IIII!I!IJ!IIIIIIIIIIIIII!..1tas foram detidos. cuIas na 1." serle, de Ch.rl.. Sh.dwIII. Apruonlaçiio 23.00 -:- Big B.n. Fim d. Irans novamente, com a excellen.
73 aov. -· 6 Não se deve, porém, con- _. do John Sharman. miniio. te representação do C. li'. 


- --------------- fundir esse partido com o ., mo! 25. - O sr. mtnlstro 21 30 - Sport do dia. ,,'.',, 1 Aldo Luz. 
Partido NazistA ds Minoria franCIsco Campos, acoml?a- 21 .40 - Notieiario em inglês. CINE REX - A 's 19.30 horas, I . 

Suspensos os favores Alemã da Hungria. nllado de sua !Ilha DOI'a. Irá 21 .45 .- Sign.lhoro,iOdeGreen-\«Vida Bohemia .. . A __ 
concedidos á Caixa - ~ Santos em ~arço, dali par- wich. CINE IMPERIAL - A's 17, 19 aVl~çao co~mer
dos FUDccionarios BURGOS, 25. - Aviões na !todo, em 8e~U1dR, pal'a Poços 22.00 - Big Bln. A B.nd. d. e 20.30 hor.., .Cow·boy de Hol- clal ale'!la 

cionalistas sobrevoaram on- de Caldas. Fábric. -Callendel'. Regente, Tom Iywood"e .0 Conde.. WASHINGTON, 20 (U. P.)
P bl-U ICOS 	 tem Madrid e VaieDilia, lao- _- - O pro~resso da aviação 

çando manifestos convidando MADRID, 20.-0 3r. dr. Juan I ~I commel'clal da Alemanha t! 
Niterói. 24 - O Deparlamen- o povo a render-se, Neg!in e mais 8.mlnistros d.o VI"da Social ' de . tal mO':!ta, que, si .aquelle 

to de Propagar.da 	 forneceu á governo repubhcano I'eun;- pais deseJasse, poderia manVARIAS 	 
imprensa a seguinte nota:- "O ram·se, estudando a situação. ___ dar grande nú~ero de appa
interventor federal assignou de- LISBOA, 25 - Noticias aqui O govêrno espanhol está 8a- relhos a quatro motores a-
creio, cassando todos os favo- chegadas, dizem que a esqua- tisfeito COIU o moral das fôr- Anniversarlos través da America Latina até 
res concedidos pelo govêrno á dra nacioDalista se está mo ças republicanas e da popu- Faz hOje 91 annos o nosso vene-I--- --- ás nossas fronteiras do Sul», 
Caixa Auxiliadora e Benelicen- vimentando ao longo da COSo lação. rando conlerraneo sr. Jo~o Nepomu· A's lO.aO horas de hoje s~ - declarou o sr. O,. Maso~, 
te dos Funccionarios Publicos ta republicana. - ceno Sablno, anllgo blbholhecarlo pú-, realizará na séde da Asso- membro da Aeronaultca CI ' 
do Estado, não mais lhe sendo WASHINGTON,25.-Chegou blrco e pai dos srs. João Baptista e ciação C~th. de Imprensa, a vil, perante a Commissão do 
permiltido consignar em folha BARCELONA, 25. - Foram o novo embaixador do Bra- Colombo Esplndofa Sablno, e de d. 16' .semanal» da Associação Exército, do Senado, conti
quaisquer importancias para des- encontrados, proxlmo da fron- sll nos Estados Unidos, sr. Julleta Sablno VIeira, espõsa do sr. Cultural Luis Delfino em bc.11 nuando. «Não sei si virão 011 
conlos em vencimenros ou sa - teir8, os cadaveres do bispo Carlos Martins Pereira de commerclante Manoel Galdlno Vieira. 1I0ra fundada por um 'punhado não, mas a Alemanha possu~
larios dos funccionarios. A Se- de Urgel e do ccl. Rey, fu- Sousa, que até agora servira de jovens conterraneos, cujo ~randes reservQ,s de combl~s
cretaria das Finanças adoptará zilados pelos republicanos na na Belglca. Multas e mullas fellclla~ões rece enthusiasmo é ·muito de lou- tlvel e sObresalentes, aSSIm 
as medidas convenientes para sua retirada para o norte da - ber~ hOle, por certo, de suas aml' var-se. como de Iles80al para razar 
salvaguarda dos inleresses de Catalunha. TOKlO, 25. - Estão-se pre- gUlnhas, a graciosa srlta. Almerlnda Diversos theml18 serão ven- subs.tituições em caso de ne
terceiros em relação aos rema- parando para partir para o (Lolinha); filha do sr. Euclides Pe· tilados por varios socios cessldade». 
nescentes das quantias. cons!g- BERLIM, 25.-0 imposto sô- B1'I1sl1 cêrc~ de 30 mil moças, relra, proprfetallo do «Café Rio Bran- Não só os estudantes, mas, _ _ 
nadas em favor da Caixa e aIO- bre solteiros vai ser nova- que se destlDam a casar com co». quaisquer outras pessoRs que Pharmacla de planta0 
da depositadas no Thesouro do mente augmentado no pro- seus compatriotas emigrados se interessarem pela activi' Estará amanhã de planllio 
Estado, comprehendendo espe- ximo mês de Março. para esse pais. Festela, hole. o seu nalaliclo a dade daquella Associação, te- a «Pbarmacia (\a Fé-, A rua 
cialmente as destinadas a paga· senhorinha Sophla Grams, alumna do rão ali entrada franca. TrajQno,
mento de aluguéis de predlos RIO, 25. - O preso da Re- NOVA YORK, 25.-Desde o C. C. de Jesus e filha do sr. Jo~o 
nos casos em que a Caixa preso pública asslgnop decreto, pro- advento de Hitler, já saíram Grams. 
tou fiança em favor dos asso- rogando até 30 de Junho o da Alemanha cêrca de 240 
ciados. prazo para o registro civil mil judeus, vindo a maioria Decorre, hole, o ~nniversarlo do -------------------1 

delles para os Estados Unl- sr. Theodoro Ugockl, alto luncclona· 
..------- ----- dos, Ainda se encontram na- rfo da Conladorla (enfral da Repú · Curso Catharinense de Madure za 

quelle pais, soffrendo as ma- bllca, servindo na Sub·Contadoria dos 

UMA N"VA ~%e~R~rSegUiçõe8, cêrca de (orrelos e Telegr!hos neste Eslado. MATRICULA 


ESPECIE DE aLEa RIO, 25 - No proximo mês no:::n~~~~~eJo h~j1~bO~IO~;la~~~er~~ Acha se aberta a matrícula do Curso 
de Março o presidente Oelulio neo sr. Verglllo Moura, gerente do de Madureza, que funcciona á Rua João 

Feit as com o oleo "A Patra." to· Vargas fará uma estação em Hotel das Caldas da Imperatriz. Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. 
d.. ,alada, e f" turo: ficam mais .a· Caxambil, onde será esperado Os interessados serão attendidos na 

ro,.., porque o 01 00 " A Patr6a" pelo sr, Benedicto Valladares. F"ZEM ANNOS HOJE '. • d' d f'd d" t d
é .uper r efi nado, inodoro, puro e "see o re ert o curso, lartamen e, as 

moaLi·Edoi&.Aer E~ém~ai' RIO, 25- Foi organizada de- ~:rILA~::I~nTol~~~r;Õ de Soüsa. 15 ás 21 horas.iver. econo:ico. ~
 linitivamente a commissllo para Srs.: Agostinho de Sousa Mello, 'l-________________ 

regutalllentar a profiSSão phar Cesar SilVI, Francisco P. Lelss. Ho- 68 15v.-7 
maceutlca. raelo Schnefder, Hugo Figueiredo, Ro________:~~~~~:.::=-____.__.____ A c~~e c~a"'~~ltura dOI~~~I~:!mJ1:n:e d~a~~1~ . Rabello. :::::::::::::::~____________-= 
E:~!~!!':U~:~:~~(~~j~j; B's~~lospedadas no GI6rla Hotel, Dr Pedro Catalão Clínic:o: ~édico.Excessivo respeito cultura da canna de assucar, chegadas no dia 23 do corrente, as e clrurqlca 
os agricultores da zona do seguintes pessoas: dr. Adolpho RI- das moleslias da cabeça e pescoço 

Cidade do Vaticano, 24. (U.P.) - Os ob- nordeste do Estado vll.o-se beiro, de S30 Paulo; Alssar Kaltl ESPECIALISTA EM 
servadores estio notando o respeito excessivo dedicar a outras culturas. Sfalr, de Mafra; sr. J080 Medeiros OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 

com que os cardeais se cum,primentam ao en- m~~~d~:Ue:J:~aré~~e~J~tu~~~ ~Ietrde ~i.B~:ep~~{od'ÀI~~rdR~~_ Diarlam;~re8~1!~r\~ á!nf2 rrg~:nJ' á~8 6 horas 
contrar-se. Curvam-se respeItosamente, como D8 seguiu para ali o secre- klll Suma e IMrfano Tyba de In '--::O:---------------Tr'-:"l!;--
'fi estivessem saudando o proprlo Papa. tá~lo da Arrlcultura. daral. '43 	 V-1Q 
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