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Her~ou inespefa~amenteo E§lfâ"ilro nove -milhões de francos 
O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA PARIS, 28 - Uma joven herdeira de nove milhõ,,~ 

de francos, interrogada sôbre 08 seus planos futuros dlan
. 1 	 Directo~·gerente; Altino Flores ~~I?s~a~nesp.erada lortuna que lhe coube, respondeu ao jort 

choche; «Irei viver numa casinha de campo, lêr e lazer
ANNO XXIV Florianopolis- Quarta feira, 1 de Março de 1939 N. 7602 

O jornal «Paris Soir», que dá a noticia esclarece: 
-Um grande industrial londrino incluiu no lieJ testamento 

IAs salas de cinemas I Criado o Instituto ,Communistas que vão o importante legado a uma das Buas secretária.s. Esta, de 
, Ivão soffrer desinfecção I Normal ' do Rio Grande do Sul nomdAdo Ryan, ao ter a .surpresa.da commuDlcaçlío, em 

s. Paulo, 28 (A. N.) - O sr. Bahia, S (A. N.) . -\Foi pu·: . - vez I e p~rd!lr ~ cabeça diante da riqueza nl1':lca sonhad~, 
, I Alvaro GuEi.o determinou ao Iblieado um decreto-lei cri- i Porto Alegre, ~8 lA. N.) _ ~~~~ ~e~r~~ mOlar lon~~ da. metropole londrm::, entre !l-
I 
VAliAS 

I I!epartamento de Saúde do Iando o Instituto Normal, Que , Seguem para o Rio, escolta· I O ;0alho~ do~es..cos),. .,_._ _ . . ~ "I ~ • 	 IEstado que mandasse proce- é constituido pl' la Escola Se- : dos por autoridades do ES-, . rnalisto .Ira a segu.u", worahdade. - _E hom 
--- der, nas salas de exhibiçãú cundãl'ia, pela Escola Normal, itado, Severino Raymundo Pe- {ue a9~elles a quem pos~a caIr do céo tal presente. medi

. Realizou.se o~tem uma. reu- d.os cinema!!·. da _capital,. a pelo Curso de APerí.ei çoa·1 r~ira" Raymllndo . Corrêa, ~a. ~~ s~r r:e:.:sa simples hlst.órla, e en~ã~ talve .. r~co~neçamgmão da Acadewla CllthllrlDeo· ngürüslI deslDlecçao, em oe· mento e pela Escola Normal rlDhelros do navIO cargueiro ~ roftuna traS tal~~i o'd!1dda lO popula. u6 que 0",0 Dempre 

8e de Letras, tendo sido tra. neflcio ela hygiene pública. Superior. «Itaguassú», João Cavier Mon- z a e CI a e». 

t8dos assumptos de grande Determinou ainda o secretá· Tem por fim esse Instituto tenegro, contra-mestre do na- ----- ------ --------- 

i~~r~!:~iSSãO encarre~ada ~IWim~a c~~~~a~~~e:u:'lgl~~ R~oJo~~~na~~ ~~it~!~ cf;smp~~ ~:~ C~~~~~ir~e;~~tyd~ !:!f~ ••••••••••••••••••••••••• 

da reforma dos Estatutos e ciuemas ser (echados pOI' 24 nossa e ivilizll\~ão e particll' cargueiro .Bury», todos pre- : • 

conslituida dos srs. Henrique ou 4~ horas, !Jara que 3e pos- larmente preparaI' pro[es6o- sos na cidade do Rio Gran- : TRANSFUSA-O .: 

Fontes, Altino Flores e Gus- sa proceder pcr!eilamentc l'es para escolas primárias, de, como communistas. 

tavo Neves se reunirá no pro- . áquelle serviço. normais e secuudárias. 

ximo sabbado. --- ---- - - - - --- Affirma não haver su-. DO SANGUE (MARAVILHOSO) • 


O redactor da ·Revista. da I d d • • 
A<;:ademia, sr. Altino Flores, I Dr João de ArauJ·0-OLHOS. OUVIDOS. per-pro ucção e • Com 2 vidros augmenta o peso 3 kilos • 

'. fso'dl eennteCarll'veogadd,oAqPUej.lnOosrd·ePrr:: I · NARIZ. GA.RGANTA tecidos • 
, . 	 Unic:o fortificante no mundo com 8 elemento. 10nlC:o • 

\colher as colIaborações dos Especiali,t. do CenlIo d. Saúde - A..iltente de Plol. Sonlon PORTO ALEGRE, 28 - O • • 
srl. academicos para o pri- II Consultas dlarlas das 4 ~s 6 1/2--Rua Victor Melle"es, 24-Tel. 1447 sr. Eugenio Bler, director de. Phosphoros, Calcio, Arseniato, Vanadato,etc. • 
melro número daquella publ!- , fábricas no Rio e Cuyabá, • 
caçilo. - ----- ---.-.... ---- em entrevista que concedeu. Cuidado com a tuberculose •• 

o sr. Arnaldo S. Thiago di- á imprensa, declarou que 
rlgiu uma carta á Academia, Armin:o lava os nUlllnns" NARIZ I!nROAHyn não existia a super-produ c- • Os Pallidos, Depauperados, • 
acompanhado das indispensu-

n
!Jr• ; I ! - U U UU , • UH 11 cão na indústria de tecido, • Esgotados, Anemicos, • 

veis credenciais, candidlltan Cirurgião· Especialista Asslsténle do prol. Sanson mas, sim, a diminuição sen-. Mã • 
do-se á cadeira n.O 21, de que Conlult •• d .. 10 i. 12 • d •• 16 ás 18 _ Joõo Pinto, 7 .ob:'- T.l. 1456 sivel do consumo. Accres- • es que criam, Magros. • 
é patrl'no seu inesquecivel centou que, na Argentina, o Crianças Rachiticas. 
pai, Joaquim Antonio de Sãe> _ _ ____ _ tecido inglês era entregue •• Superior ao oleo de figado •• 

Thiago. _ O general, 1eygandj Estação«Western» ~~rSi~r~~ ~~~:S~i~O.ao custo • Receberã!e oB:~,:II~:uda Irans- • 
Amanhã, ás ~oras do cos- :I~~~~~J~i~\ ~8 .lança _ - - - --- . fusão do sangue e a loniflca- • 

tume, se reunlrao, em sua sé· gresso da sud viagemD:o r~.. A "\Vestem 'I'~ l egJaph C?» Arrastados em blocos. ção geral do organi8tno com o • 
de, os membros do Instituto gypto e depois d r ' \Illllugurou, no dia 2;> de I' e d AI • 
Hist: e Geogr. de Santa Cu- ragem em Heyroeutl::e~~~egg~ vereiro p. ,f!." mais uma 0l?ti- e ge o • 
tbarlOa. a esta cidade, acompanhado ma estaçao. telegrapluca BAK1\ 28 _ Os vapores • 	 • 
. Na estação do Telégraph(l de sua (!spôsa, o general ~C:b~:t~lyma~~~~l'1 n~ c.d~~e «Tchlov», «Losowski» e .Te- ••••••••••••••••••••••••••• 
Nacional, acham retidos tele We~'gllnd, ~u e fez essa. via· Grande do Norie U arar) servli~ ne!l}e Sch~~dt. e quatro

grammas para : David Cunha. gem em c~ractel· pl'lvado, como as suas ' (;ongenel'es aVlOes partimo em soceorro 

Geneslo Gouveia, Melo Sal'ai- porquanto uao era . e~cnrrc- ás communicaç.t,es ao long~ de 750 caçadores de phoca 

va, Irmãos, e Mauricio Tavo· gado de nenhuma ml~sao. da costa brasiLeira com o arrastados em blocos de 
 o naufrlglo do «Staogrove» 
ra. Em B~yroutll. o general 11 . 'A· gêlo desgarrados 

~éygand declarou > á Ag~!l ' ~: á~ N~~i~~~nte e a mel'! Segundo as úiti!ilas notI Londres. 28. - O Ministerio desencadeou e o capitão. ten-
Deverá chegar no proximo ela Ha~~.s que teve oceaslao '. ' _ _ _ ~ ceJas" foram salvos :,~87 caça- C\.sl Estrangeiros foi Inf.q,rmado. do recusaclo .~40nar o bar

,dia li o ~nde motor 'éticom- de v~rJ\lC~ros )lfogl'eSS?s ti~lall Irlste. mllu 
_ 
81l1õr1 

o. 

) . 'dores cb~o animaiS e parte ontem pela 'Stanhope Steam- co, apesar '11ae lnslste~clas 
mendado pelo Estado na A. daquella ,cIdade, em mnterl8 Tens broDcbltel do material. shlp Company» que o capitão das autoridades naclonahstas, 
merlca do Norte a(im de IDe- de urbaDlsmo. Estás com tosse Proseguiram as pesquisas W. Richard. de 50 annos de pI'eferiu encalhar n08 arre-
Ihorar o fornecimento de luz O_general .Weygand e sua ~. I I d N ~ b para descoberta do paradei· idade,originario de CardUf, cHes. A eqUipagem foi salva 
particular a cidade. esposa pal'llr~!ll ontem de ~ e e !ISS0~ ,;,en or, ro do~ .?emais membros da servindo a b~rdo do vapor com granda dlmculdade. 

Esse môtor será inslallado arde pnru Pai IS. IS6 te salva o uliNTRnOSSE! expedlçao. .S!angrove' del1~O em Õ de~te O navio foi detido quando 
.num edlficlo do largo Fagun- me~ pelas autoridades n~C1o- transportava productos chi
des. nalIstas da Espanha. fOI en- micos consignados ao govêr

g?::~~~o·d~o~~~·d:~OISs~~ ~:; no republicano. Sõbre o a~-
Segundo informa o .Hesu recusado abandonar o navio sumpto, o sr.. Butler havlli mo Mensal dos Trabalho!! da encalhado sôbre os roche. declarado há dias, na CamaraSociedade das Nações>, re dos durante uma tempestade, do.s Co~muns, que o govêrno etlntemente chegado ao Ser quando todos os tripulantesIbrltanDlco conSiderava a devico de Imprensa do Minis· já o haviam abandonado. tenção desse navio como iIle terlo dlis Relaç<iils Exteriol'eH. O cStanhope» deveria ser gal e já havia solicitado auareuniu ·se o -comité. executi  libertado no dia 24, mas a 23 libertação ás autoridadesvo da Organização de Coo uma violenta tempestade se franquistas.peração lntellectual para to


mar conhecimento da ohm 

de aproximação intclleetual 
 -----. 
e elaborar utn pl'ogl'amma 
de trabalho para o anno de Caldas da .Imperatriz1939. O ccomité», visando 
augmentar o intercflmbio cul o proprietario desse important" estabelecimento 
tural. emprebendeu a Iraduc balnearlo, distante apenas 84 kllometros desta capi
çllo para o francês e Il pu tal. mantém, aos domingos. um serviço de Qmnlhus, 
~lIcação de várias obl'as de ida e volta, a 5$000 por passageiro, 
autores brasileiros, entre a8 Partida ás 8,30 da manhã, regresso IÍs 3 horas 
quais «D. Casmurro», de 1\-111- da tarde. Ponto de partida: Conselheiro Marra, ao 
chado de Assis. e .Memórias 	 lado da Alfandega. 
do dlatricto de Diamantina» Aos 8abbadoB, e do mesmo ponto, ás 14,30, a 
de Joaquim Felippe dos Sano Empresa Ferreira faz o tranBI)Orte para aquelle 
tos. balnearlo a 5$000 por passageiro, Ida. 

No programma para o anno 	 30v.-9 
corrente o «comité. r6so1vllu 	 u--------------------·--------------------. 
a publicação da collecção 

japonesa «Kokoro» e da col· Cia. Copeba S.A. 7.294 casas commer
lecçlio Ibero-americana que Visitou· nos o sr. P. COl'rela ciais em Porto Alegre 

conata das aeguintea obras: de Oliveira, representante da 

«Ensaios•• de Joaquim Nabu· Cla. Petrollfera Copeba S.A., PORTO ALEGRE, 28 (A. 

co; -Theatro Escolhido», de com aéde no Rio de Janeiro, N.)- A Prefeitura fez pro

Florenclo Sanchel!; e «Martins porém. em plena actividade ceder a dois censoa: o dos 

Flerro», de Hernandez. technlca na zona parallela ao eatabeleclmentos commerci 


llItoral da Bahia, eapeclal- ais, e dos immovels. 
Falleceu O ex-reitor mente no Reconcavo, não Aquelle está praticamente 

do Seminario de 	 longe de I.obato. onde acaba concluldo, havendo sido re
de se descobrir um manan- oenseados e inserlptos 7.29(Bello Horizonte cial de petroleo. .. estabelecimentos: commer

. -~~1l0 Horizonte. 28 "=~. S,B. pretende Installar nes- clal8, Industriais e profisslo
.. Jeceu nesta capital o padre ta capital um representante nals. e institu!ções diversall 

, João Chrl80stomo Andrade, rixo daquella conceituada que nllo visam lucro ou re
ex-reitor do Seminarlo de companhht, a cuja [rente se numeraçllo. 

.Jlello Horizonte. 
 acham nomes de alto relêvo =---...".------- 

technico, financeiro e social. Attingidos por um raio 
) D.mlttiuose O cO!J)o com os srs. Amaro da SIl- dois balões d.defesa 
méc:l1co da Santa Casa ;:li:.a·pft~i!O ~:n~i~a~e g~~~ de Londres .;:"","," ,

Porto Alegre. 28 - Com
municam da cidade do Rio Fellppe A. X. de Barros. LuIs Londre8, 25 (U.P.) ...:' Dois 
Grande que. devido a um de Toledo Plza Sobrinho. Pau- balões captlvoa da rêde de 
dlllidlo na administração da lo A. Azevedo. etc. . defe88 aérea desta capital 
Santa Casa dali, pediu demis- A modlcidade das acções foram attlngldos por um ralo 8 

88.0 coJlectlvamente o corpo da Cia. Copeba e a racilldade calram ac. 8010 em chammas 
médico do mesmo estabele· de sua acquisiçllo têm-lhes durante uma forte tempetta
cimento. 	 ~!:n::ar~d::lt~~a:n?ICriPto- :r.:,~~.d888bou eôbre o M14" 

r 
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o ~STAJ)O . Quarta·felra, 1 de Março de 1939 

~~---~-~--------------------------------~ 

Diga isto 

a 


seu Marido 

Quando ~cu JtJ:lrido ('~t i" er St.!111 apet ite e ~~ sentir indisposto ou adocn

t~IU (l. ('om t:mpachameil to, pcsn, do r e ou t ros desarranjos do cstomago, a 
l ingl~a ~U j ~l. ma u gn~ t n na !loca d e man hã ou dura nte o d ia , pC :'õO, ca lor c 
d or dc CH, Ul'ça , r()ntH ra~, palpitaçúl'=" 1l1"rvosísn1O, fa lta d e ar, ~mrocas·tio. 
oprc~:;iio JlfJ pl.:it t.1 ou no C'or;u;lio, certas doenças da pele. q ueda d os 
{'aLciu~ , r:na i ~'5ta r depois d e c..:oBter, d o res no cuqy..l ou na~ :lr t ic u lações, 
pr~gui~'a c moleza geral, dorc:" colicas c outras pc.rturbas·õcs do ventre , 
do ligado C ba~:o , tlluita sêdc C quen tura na garganta , a nr ias c " o nt ade 
dt! vomitar, p risão de v entre, Jnau ha lito , indigestão, a rrotos, gazl's, dig:'l · 
lhe qUê tc à os estes :;urti mento5 fiã o c:lt:sad os por substaru:ia:q infec tadas 
e fe rmen tações toxic..a s no ciitomi1g:o " i:ltcsti nos, c q ue use Ventre-Livre 
SCIU d emora . 

Ventre-Livre evita c tra la lodos estes sofrimentos purq uc fa z m uito 
b Clm ao sangue, figado c baço, toni fica as camada s musculares do estomago 
c intest inos, c os limpa da~ substancias infectadas c fermcnla~ôl':i toxica:;, 
que t ão gra nde mal causam aos nervos, ao cerebra , ao coração. rins c a 
todos 0 :5 o rgãos do co rpo. 

Lelubrc· sc selnprc: 

Venlre-Livre OrlO é purgante 

T enha sem pre em Cíl5Ct. 

alguns vidros d" Ventre-Livre 
I 
I 

J 

Vende·se ou aluga-se 

I Vende-se ou aluga· se a Cigar-IMio ha FERIDA que resista I I
raria «Rio Branco», bem co
nhecida e afreguesada, annexao 

110 	 uso dll ao Café do mesmo nome. Tra  E' 	 FACIL APANHAR UMAtar na mesma. CALENDULA CONCRETA 96 20v·9 
a melhor pomada para feridas, queimaduras ti 	 GPJPPE, UM RESFRIADO, OU UMAIulceras antigas Vende-se uma Olsa 

Nlo 	conlundir com a pomada commum de calen;jdla. _ . PNEUMONIA 

Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as há um anno construida, si-
 MAS 'TOt1~NÓÕ ti l='AMOSO 

pharmaclas. tuada a rua Piazza (Estreito). 

". com 450 m2, tendo ágllli e
D lP,ErT~RAL ~f;AN.(lI[:o P!EW1TLEI~eposltano nesta capital. PI:IARM. STO. AGOSTINHO [68sa sanitaria. Tratar á rUIl 

Rua Conselbeiro Mafra-:l6 Tiradentes n. 3, Florianopolis. NADA H~ QUE TEMER. 
._ . . ______ _ 47 30V 8 

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

S~m~~~~ 11& ma~~~~~aU ~ ü~1~a U~~u~~a~i~ §'ü~ a ~a9a 

~~U12'a ~G~' ~aJ:i~~~~ ~~~~ M~fS 
MiRCADORIAS QUASI DE GRAÇA - Para diminuir o seu fabuloso stock, a Casa· Daura resolveu, durante este mês, vender até pelo custo. 
APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NÃO ESTAMOS VISANDO LUCROS -- Faça-nos uma visita e certifique-5e do que expomos. 

Damos abaixo relação de alguns artigos para orientação de V. S.IF/ló p / Mo~quileiro, larg. 4.60SEDAS: 
Seda flÇOUDé de8fDhlldo, todas as cores rol. 
Seda façoooe, de8rnh~do, arl. pese do, 20 core!« 
Seda laçoD' naturdl de 12$ por 
Seda graolté na:!! COf P Il moderDas 
Sed/l ~()mberg p/ (amlsd 
Sedll X!ld"z, art bom 
S2da X~drez miudo de 
Seda Laqué em todos IIl1 cores 
Seda ellampddi', bl· nito:!! de~f l\ hos 
Sedll " Ialada a (,feo (Reclomt) 
Crepe RomaDo lizo, larg. 90 c. DI. 
Crepe RomllDo 1I111~do, ulllma modil 
OrgaDdy de !eda listildo. Novldede 
Juse)' de seda, I/lrg. 1.40 
Sedll Petlt-pols, art. nllturlll 
Seda Cloqué 8rt peslldo 
Seda Mbk. c / li!, allll modll 
SulllDlla de Beda. 
Tarefá !lzo, pura ~~da 
Velludo de S!da Chiffoo P'lIl1 i ê ~ 

ARTIGOS LEVES E DIVERSOS 
Tecido eBtampado, Peter·Pao, novidade mt 
FUlt&o P8ot&Bla, eulestado 
Unho 1110, typo Rodlé 
Melo linho e~tBmp8do 
Cach' branco, Iypo Unho 
Voll bordado, art. moderno 
Voll eltampado, desde 1$000 o metro 
Orlrllody e.tampado 
Marllulntte estampado 
Tobrlllco C) detenho mludo, cores firmes 

mt. 

10$ por 
ml. 

de 7$5 e 
mt. 

« 

" 
de 45 por 

LIDoo l!zo, todas as cores 
LIDoD eltampado 
Foularll p. klmoDo, arfo optlmo 
CrepOD p. klmono, larg. 80 cent 
Cblllio encorpado 
Brim Infantil, todsl 8B cores 
Crelone·cbltlo, art. 5uperlor 
Opalll em todas 81 corei 
opala typo Sulaeo, em todaB 1111 cores 
Tecldop. repoalelro, larg. 1 ml. 
Zefir 1/tIIl"llo 
Trloollne UZB e listado, core. lirmes 
Brim colllllal 

de 1$5 e 

mt. 
5$200 CAMA E MESA: 
6$000 Colcha de seda p/ caslll 

110$500IColch/l de pura seda "/901l. i'o 
12$000. Colcha de 8edll c/frenja Il/ca~al 
10$OOO l Colch<l se seda c/bico p/casal 
7$000 ; Colcha de fuatiío c/frllDIII r/cilsal 
7$500 [Colcha de fllstão c/franlll p/~()ltelro
5$000 Colcha de bIco p/cas/lI 
8$500 Colcba de bico p/50lleiro 
9$5001 Colcha branel! erl . superior Il/ ca~al 

II $000 Colch ~ brilDc8 p/caBul 

12$000 Colcha br: DCO p/sclJriro 


• 15$000 Colcha reclcme em dlver!IlB corea 
• II $500 Cobcrtorc! escurns. arUgo de primeira 

9$000 C(b2.torea p/bê bê de 5$, 6$5 e 
111$000 MHim Taubl!!". rfclame 
16$500 Motim Flor 'ct;':;Campo 
6$500 Motim Oflclol 

14$000 Alvelado eofeslado, larg. 1,40 
39$OOb Alvejado rllmiliar, eDcorp. e sem goma 

Alvejado Ford, art. bom 
4$50(\ Algodão enfeslado, larg. 2 ml. 
3$000 AIgodiío eore!l/ldo, largo 1 ml 40 
8f900 AJlrod6s Superior 14, larg 90 cenl. 
2$800 Algodiio S/'l20 
4$500 AIgod60 121, IIrt. stm gomma 

:Digam os sabios 

1 ,,~:::,';,,~t,-;.~~", ,~a\ ~!~Esq~~~~~~~~~"

cebell A TRIBU NA o se· Aranha. Afinal. o novo em-

I 

guinte com mllnicad o: 
1 

«Rio. - O sr. ' Carlos 
Martins Pereira e Souza. 
novo embaixador do Brasil 
nos Estados Unidos, fez á 
imprensa, ao chegar a No
va York. declaraçóes abun 
dantes. Abordou as mais 
variados assumptos, inch,· 
sive a situação europca e o 
pan-america nismo. Pafé1 um 
homem da «carriére· , que 
deveria estar habiluadü á 
discrição classica dos di · 
plomatas, faloll, talvez, de
mais. 

«Não foi, porém, isso o 
qlle mais impressionou nas 
suas declarações. Foi a 0

, / , / 

baixador chegava para as
sumir (' S'ell posto, quando 
o chanceller brasileiro de
sempenhava uma missao 
de importancia excepcional 
para o nosso pais , proclI
rando ultimar negociações 
fina nceiras e commerciais 
cujos resultados só nos 
poderao ser favorav eis . A
demais, o s r. Oswatdo A
r3nna, como ministro do 
Exterior, é o chele da di· 
ptomacia bras ileira. Como 
explicar, pois. a atitude 
do sr. Carlos Martins? Tal
vez nem os sabios da es 
criptura fôssem capazes de 
esclarecer esse ponto ob. 
sCllm e exqu isito». 

I 

/ 

I 

uma 

de 11.$ e 

peçll 

de 30$ 

5$800 Crttone brlloco Royal, Iypo lIoho, larg. 1,40 mt 
Clelooe branco ROYIII, Iypo linho, larg. 2 ml. 


5$000 Crdooe braoco Royal, Iypo /loho, Illrg. 2,20 

4$500 Cretooe de cor, larg. 2 ml. 

4fOOO Crelooe de cor, I/lrg. 2,20 

151100 A'o~lhado branco f1ol!:!!lmo, Iilrg. 1,60 

1550() A!oalblldo braoco lavrado 


5$000 Atoalhado de cor, IIrr. Superior 

2$600 Aloalhado brauco e d! cor, brg. 1,40 

1$500 Tecido p/ gUllrdaDIIPo, I/lrg. 52 cent 

151i00 At;)alhado p/mesa, Dilmllsclldo 

25200 Guarnição pflaDlar (140x140) 

21/1000 Gunrnlç6a pfj~nl/lr (t40xl80) 

2$800 Guarolçiio pfjootllr (\40x2110) 

5$000 GUllro'çllo c/desfnho de rrul1l8. cores firmes 

2$000 GUllrofQlio p/I ~ otllr, arligo de reclllme 

21/1500 Jogo de rendll p/qullrlo (7 ptçae) 

1$500 Jogo de renda p/qu~rto, IIrl. especial (7 p~çi'l!) 


e 	114$000 Pasta Alviyeote 
12$600 Liga de borracha p/senhora 
121000 Babadores de organdy bordado · 
9$000 Cintos de couro de cobra 

4$000 Suspeosorio de couro 

1i$500 Suspensorlo de seda 

6 $000 Roupões p/banho 
5$800 Cópos de blkelile 
6$500 Suadores p/vestido, novIdade 
9$000 Camisas de jersey, artigo perfeilo 
6$500 Tussor de seda p/terno 
5$000 U em Dovelo Pcklm, todas as cores 
3$800 

Dr. Saulo Ramos 
Médico e operador 


Ex·assistente do profe8sor

B,andllo Filbo 

Rio de Janeiro 


Especialista em Partos, Mo· 
leStiSS de Seubors8 - Uro· 
logla -;e~~~U~fliG~~~ Appa· 

I 

ConBullorlo Rua J ollo Pinto, 7 


'felepbono - 1.641. 

Reaidencls: Rua Visconde de
I
l

Ouro Preto, 11 - 'l'elepbone 

lOO!l.I 68 P. 

I Promotor ·-i>rocessãdo 

MOSCOU, 27 - Os jOrnais· 
informam que o prometor em 
exeõddo da cidade de Leninsk · 
Kuznetzki, na Siberia occldentai. 
responde a processo sob a ac
cus ação de ter encarcerado cr i· 

~~;a;c~~tr~~~e:o~~~~na~~~~~ c~-

OR. MIBU6~ BOABAto 
CLINICA GERAL 


Curso de especilização 

em molestia do Pulmão. 


Tratamento moderno da 

Tub'3fculose 


BRONCHITE-ATHSMA 
PNEUMOTHORAX 


Consulto rio: RUI Joio Pin

lo, 13 (Sob.) - Phone 1595. 


Residencia: Hotel GIÓ,I. 

Phon. 1320 


Consuilas, das 13 ~s 15 horas.II42-P. 

Accusados de contra
bando 

ROMA, 27 - Annuncia· se 01
fic ia lmente que a. polícia pren· 
dell sete pessoas ~ c.: u sadas de 
cOlltrabando de moeda. Entre os 
detidos con tam-se 4 judeus e
I11111 padre espanhol. 

12$000 Camisa Socega Leão, para rd.-paz uma 4$'\00 
Capas de borracha impermeavel p~ ra homem uma 8S$OOO 

83$000 Cspas de borracha de seda para senhora lima 100$000 
65$000 Ternos de casrmira para homem um ~5$000 
41 $000 Ternos de c8semira para homem, optima conFecção um 55$000 
36$000 Calça de Brim para homem uma 8$500 
14$500 estojo de chicara japone,a para café um 8$000 
11 $OOO! Estojo de chicarajaponesa para chá um 15$000 
15$500 Apparelho para cnfl! um 32$000 
11$6001 Apparelho para chá um 45$000 
22$000 Pasta de couro para colleilal de 8$, 10$, 12$ e 13$000 
15$000 Maletas fibrc.lile para colegIal de 4$000 e 5$000 
13$000 Malas para viagrm . de 18$, 20$, 22$ e 24$000 
6$000 Sombrinha ~e seda e Iioho, artigo garantido uma 22$000 
4$800 Sombrinha de Iricolioc listada uma J 0$500 
7$500 Sombrinha de tricoline listada, artigo superior uma 12$000 

28$500 Sombrinha para mocioha 
28$000 Sombrinho com frarija para criança 
10$000 Tapetes para Quarto 
33$000 Loção Narcizo verde 
14$500 PÓ de arroz Royal Briar, pequeno 
12$000 Balon Michel, lodos os tons 
38$000 Pasla Kclinos 

umJ 8$500 
uma 0$000 
um 12$500 
um ;3$()OO 
um 2$800 
um 2$ii()O 
lima 3$500 
uma :$500 
uma 1$500 7
um 3$000 . 
um 9$()OO 
um 8$000 
um 9$000 

de 26$ e 38$000 
um 3$500 
um 2$500 , 

uma 10$000 ,. 
mt 12.$000 
um 1$300 

2$800 Recebemos tambem um bonito sortimento de Bolsas e Caro 
um 24$000 teiras, os typos mais modernos. e que vendemos por preços 

uma 	111$000 de ocasillo 
19$000 Meias para h~mens e senhoras, possuimos o maior sorU
28$000 mento, das melhores fabricas do Paiz; , 
25$000 I Milhares de ounos artigos Que nos é impes~ivel citar, 
11>$000 estamos vendendo este mez por pr~os de assombrar. 
32$000 Compre quanto antes. - lclue são somente 30 
&2$000 dias para a maior liquidação realizada em 

r:r:'~ed:':~~~'a:o::llc~::ea f:~ f.~bt!Dab!~C~,n~~g~e~~20lada de 24$ e ~~t~ ~ Florianopolis. 

Tecida p/colohlio, larg. 1.40 4$000 Puro linho branco marc/l dGls zeros, larlr. 2.20 mt 28$00010 ASA D A T TRA 

Toalblla d. rollo, de 1$2. 1$5, 2$ e 2$&00 Linho braoco, I/lrg. 1,\5 14$~OO ~ _ . L_ 

Toalhal brlnCis p/b.Dho de 6$5 e 12$000 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMENS: RUI F.I'tpp. Sch'tmidt 19 

TOllltal graDdes .m çor.. p/beollo uma IOJOOO Caml••s Soctlll Leio, par. homem IIml (\$000 •• • 
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o EST~OO-Quarta-Ieira, 1 de Mar~o de 1939 

Scen'a dramatica na , 

I --	 Séde da Polícia de 
Roma I 

I Disturbios Renaes ROMA, (V. A.) - Na séde 1 
da policia central verificou- I TRATE-SE A TEMPO! se uma scena altamente dra
matica: um indivíduo preso IOs rins desempenham um papel ~ 

de importancia primord ial. O seu : matou a tiros de revólver um II 	 agente de polícia. Imáo funccionamento repercu te (~'. . .'in- ' te nsanlcnte sobre a saúde. Si estão \.,.~- O assassino, que se chama I 

obstruidos c não cum prem '\ r,, · ~ ~ '. Ficca Odda, depois de ter 

complctalnentc a s ua missão de ~,lJ l . commettido varios delíctos 

elimina r as !mpurezas e _sub- ". tI', / na Italia, refugiou· se no es

stauClas toxtcas que estao (011-. -.. 
 trangeiro durante algum tem
5tantcmente se formando no po, tendo recentemente, com
organismo, não é raro Que sobre o auxílio de documentoe lal

'1 

venhanl dôres na cintura. irregu lari 
 sos, regreõsado a Roma, ondades urina rias. dóres nas juntas. 	 amortizados pelo sorteio de 31 de Janeiro de 19a8de foi logo preso pela poli

, eia .. l,p,v!\(!o ao posto e~I!tr.!!I, 

uu illomento em qne e ra Hl· 

tarrogado pelo commissario, 
 77 TITULOS AMORTIZÂDOS POR 880 CONTOS 
slieou de um revólver e ten 
luu lugir. Varios agentes ~e 
precipitaram para desarmá lo com!lS seguintes combInações: 
mas o criminoso, encoleriza
do, atirou sôbre um denes, 
que receheu a bala em pleno QYQ DYS VGT BNQ VPO HPQ
peito, morl'eodo, immediata
mente. Os outros policiais 
conseguiram dominar o assas· Amortizado com 50 contos 
sino, que loi em seguida 1'2 SNR. DR. BERNARDINO DEL VECCFlIA, Garenle do Br.nco F,.cia e 
coIbido ao careere, 11.lilno, em Rio Prelo - São Poulo.Pilulas DE WITl 

PARA OS RINS E A BEXIGA 	 Amortizados com 25 contos: 
SNR. M. LEAL - It.bun. - Bahia 


~~:l~:~~S~;~~~5~~~11~[.~"lt~~~~~~;c;~t~~:;. g~.~7.~ 1~~~;~i;:t~fe~~t~I~~:~:' SNR. LEANDRO AUGUSTO PEREIRA, Correelor de Fundo. Publico. 

prodll::icl~s jlO; (':: "('SSO dt· ;1c ldo tt rico. Edilicio Cenlenario - Vielo!ia - Espi,ilo Sanlo. 


Casa Eledrica 
vende medidores e---;;;;;;;;nll'--------- SNR. 1.0 TENENTE OCINAR SEBASTlAO PINHEIRO DE .... LMEIDA,
installa os «quadros» São Borj. - Rio Grande do Sul. 
para os mesmoso SNR, BENEDICTO DOS SANTOS GUERREIRO, comm«rc. propr. d. 

.C... São Benediclo». Illação de Saldanh. Marinho, Doi.
Preços modicos, 	 - Sio P.ulo. Dr. Joaquim Madeira Neves 	 (orrego. 

SNR. J. C. Camargo, residlnle em Sio Paulo.
Medico - Oculista. RUI João Pinto, 14 

Pormado pela Facultillde de Med!cioCl da Unlver5hl~de 	 Amortizados com 10 contos:
Serviço garantidodo R!o de Jilcelro I 70 titulos no valor de 700 contos, 


Tralameolo cllolco e: clrurglco de todas 88 molesJlcs 
 18 v.-32
1- dos olbos 	 Amortizado com 5 contos (Premio Uníco)

Curllo de ap~rlelçoümeI!lo Da e~peclallddde, com o dr, SNR. ALFREDO MARCOZ, RUI Gonçal_.. Dill, 39-C.pilll Fedl..1 (Premio Unico
Paulo Filho, DO Serviço do Prol. David S"CSOD, DO Hos

pital da Fuodação G/lflrée-Gu'nle do RI~ de Janeiro Antenor Morais
Completa apPBrelhall,cm PiIT8 exames de sua especialidade 	 Até janeiro p. passado 

EI2clrlcldade MédIca, Clinica Geral Ci rurgião-dentista iá falam amortizados 56.265 contos de réis 
Consullas dlarlofficnle das 16 ás 18 Trabalhos moderniosi

CONSULTORIO Rua João Pinlo 7 sob. Teleph, 1456 mos. Pontes e dentaduras Solicitai a relação completa d08 títulos amortizados, na 
anatomicas, em todos os RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 5; TELEPH, 1621 	 Séde Social ou ao Sub-Agente da

materiais adoptados, 
HORARlO: 

Parlamentares solicitam o augmento Das ~sá~8IllO~a~~s 15 
Sul America (apitaliza~ão 

ADOLFO BOETTCHER, Florianopol1s, Rua Fellppe Scbmidt, 11dos effedivos do exército britannico I:.-Ru_a_Po_Míguelinho, 6 O proximo lorl.io d ••mOllizlçio .erí ,••liz.do em i8 de fevereiro d. 1939 és 104 horas. 
71 v-34 

dores aLp~~s~!I~~~lVã~~Ill~raY~~i~~o~l'~~~~dV~m~O~~~~~~: Um caso de naciona
ção pedindo ao govêruu u augmemu dos eHeetivos do e- lidade ECZEMAS, COCEIRAS, FRIEIRal 

xército hritannico. NAPOLES, (V. A.) - Quan- frBiêos ~l~MICOS I outras aHac~õas da pall. 


O texto da resolução (o o seguinte: «Esta Camara, ~~c~1:~a~as~a .bt~~~a d~Hss~~an~~ 

SI sentir qualquer .ffecção cut.OI ~ nea. applique logo Alivene. :a; 

.. r um parasitieida energico. a base de
~:~~~~~~ d~~::~~~r~oi~~~o0~~!~rft~~~~~e~1a~i~~L~re~~hrr~ 22 annos de ida~e, deu. á lu~ 
demonstrar a cnpacidade e a. inte nção do povo inglês, de um robust? memno, que ~á esta I!l~o~~DA~r!~~~.!!!! 
auxiliar immediatamente nossa alliada, a França, caso seja d~ndo motivo a uma conlrover
ella vlctima de um ataque, pede com insistencia que o go Sla. . . OMELHOR TONICO! , ' ::;",_::r; f!1 

vêrno da Grã-Bretanha augmenle consideravelmente a sua Natural da ~Iha de Iscllla, ~ 
lôn~a amada>. 	 sra. Russo oplOa que o hebe 

deve ser re~islado em sua terra Oom .... B:n~hlt~:,e s, 	 1:1tl
e 

Laboratorios Moura 8rosilnatal; mas o commandanle do Catharros"Sanla Lucia» se oppüe, alle . Pulmonares,gando que o menino veio ao 
::Jundo quando o seu, navio sul . Dôr nas cOltas 
cava as lertas territoriais de e DO peito
Napoles, atravessando o golfo. NIo eonIm>4lr _ Peeaa 06 o advogado 

ELIXIRDE 

IIUEIRÃ Trata-se de um caso sem pre · 
cedente, que será resolvido pe VINHO CREOSOTADO José Aeeacio Soares Moreira 
las autoridades compelentes. 	 commnalca aoa seua clleales deatll cllpltal e do interior 

do BSlado que caatlaaa a ueroer 8ua proflulo perante a' 

Côrte de appellação .
Molestias dos rins e coração 

o TONICARDIUM tonlco doa rIns e do eoraçlo limpa a 
bexiga, 08 rla8, as nepb,lte~, areias, collcs8 ronall; augments S8 
urI0"8. 'flrs as Incnaçôes dOI pés e rOlto, bydropaias, falta de FRAOUi~ PULMONAR·-..uuDE.....tu.·.-.
ar, palpitações, dóres do coruçao, astbma, broncblte aSlhmstlca,
arlerlo-Rclerose. 	 . lD$.$ft REBELDES· [OIVAUSCIII(A-tulElCUla 

Remedios das senhoras PHOSPHO-THIOCOL
E' o tonlco utero-ovCJl'lo SEDANTOL que restitue a ssude 

• 111 #. 1 .,n \oH f 0 .. 1 t'f( '\ I • ~"l ' It ....... .. ', • A ~ ..
perdida: pela anemia, pllJ!Jd02, magreza. fastio, nõres branoas, 
regulador das visitas, cera das do~nças do utero, avarlos, evita : .......,f." .• , . . ~'.~,.

as hemorrbaglas, antes e depois do parto; contra toda. as enfer
mldudes das senbora. de qualquer Idade. 

Lesões do coração e asthma 
Use a CACTUSGENOL Especifico do cIr. Klng Palmer; 

cootra bydropslas; pés Incbad08, falta de ar, palpltaçllel, bati Aos alumnos do Art. 100 e do
mento daI vela8 e arterlaM, b"onncbl(e astbmatlca; aoeurlsma, 
syphllls 11 rbeuwatJsmo, lelões, cansaço, urinas elcaUS8 e dôres 
no coraçao pontada. nos rlol e Inchaçllel. (urso (iymnasial

Aos fracos e convalescentes Acha-se aberta a matricula de um curso diurno 
Devem ussr o STENOLINO, Que laz engordar, augmenta o 	 e nocturno intensivo (mathematica e cb.imlca), para os 

ahimnos de 1" á 5" series. Os Interessad08 poderão:~~":a~~~i:~~u~~~t: :~~b~~~~~gi:'o~::!~:lt."o8~~f~~e:~oe~~:; obtpr inrormaçiies com o professor Martins Netto, DO 
rl~~U:o:J~~a~~!~s~e~:~:::t::nra:l~ ~e:::I::,o::'á 8:!~::I:~~~a: CURSO MILTOr-;, das 18 ás 18,80 hora8. 
convalescença é raplda. 	 75 15v.- 8Herança em lilígiO~~ .31 Syphillis - PeIle - Rheumatismo 

ROMA, (V.A.) - Um tribunal local deverá decidir Green~ :JrlaRO~~~~~:: ~~II~~n::e~s:;=ll1:~ ::~~:~. t::~~~: 

brevemente, si a 80mma de dez milhões de dollares, depo darlbr08, esplnha8, IIltulss, purgações, ferldu, cancro., e.oro

pbulal rbeumstJlmo. Unlco depurativo que limpa o corpo, lonl81tada há 25 an008, em um Banco americano, por um pa IIca e eogorda. 

;dre italiano - pouco depois fallecido - pertence ao Va Deposltarlal: todal ai drogarlsl de Silo Paulo e Rio. 
 Dôr de dente? 
ticano, ou a um dos 300 herdeiros que reclamam a lortuna. 


A setença porá termo a um lItlgio que se prolonga 

atravé8 dos annoll e determinará quem é o berdeiro do di AS SENHORAS DEVEM USAR

nheiro cujo legitimo dono será desigoado pelas autoridades! em sua tollelte Inllma 8ómente o MBIGYPAN, de:judiclariu italianas. 	 I grande poder byglenlco, contra mole.lias contllglosall Cf&.~A volumosa quantia foi depositad& pelo modesto ' e 8uspeIJss, Irrltaçõell vllgloals, corrlmeotoll, mole.saecrdote Pietro Pascuccl, em um estabelecimento de crê-I tlall u\eroovdglnalll, mehltes e todl! sorte de doenças InofhDliva aOI dentel 
dito amerlc8no, pouco antes de morrer, em Recaoati, ltalla, locais e grande preservlltlvo. Drogaria Paoheco, Rio.tratando·~all, se de um sacerdote humilde e de habitos fru-: ' _________________ Não quei ... a a bocca. 
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4 n ESTADO:"" Quarta-feira, t de Marco df'l 19:19 

..................................... ,
· 	 - .: AI S NI A E S . : 
• Aconselhamos o afamado LOMBIUCOIDE INmANO de Sar- _ 
• mento Barata,proles8or de ParasUologia da Faculdade de Me- •. 
• dicina de Porto A.legre. E' tnfall1vel na expulsão de vermes, eJ 
• tal como lombt1WiB oxiurU8, ancylostomus, etc. 30 anDOS de -I O I/,C~NTRATOSSEn
• uso têm demonstrado 11. tlTl& elUcacia. 	 Ii.! 
• 	 D 1: ,., O .- 1 1 A l' I O ,,~ ., E' DE EFFEITO SENSACIONAL 
• 	 r ",> • &( ~J .. .tc~sNo~ ~i':!;f:s~:~i~:::.~~~::i~..~~~~~;,::~i~~::~~!~e$~:~~O;'• 

•-11P.CARLOS tiOEPCI<E S,if\-fiorianopolis ~.' escarros sanguineos, dores no peilo .. nas cosIas, insomni•• 
e fraqueza geral, falia de appetite e febre, o CONTRATOSSE 

•••••_QC1I..tf».&A••••~~~~e................ :aO,~~';ee~~sa,a:.~o~~~~io~~~o':'o°,;,~~:o:!oc~a~~:... i:!~~~~~,~:"~ 
'" CONTRATOSSE ia recebou mais de 24000 attcstacos ver-- II '.C - 'i~I' tladeircs. Tenham cuidado! Não se deixem enganara Accel

~ tem só ., CONTRATOSSE. qUE: e baro!o . não tem resguarde

Carios Hmpcke S.Á'II SÃU.CUE NÕl·I!~··_~5_r"d_abili_ssin_'o.T_em_ham__· no_som_pre em casa. 

I Cumprindo uma 
I promessa
I Damos publicidade. pelo inlerês· 


se que p6de reprc&emar para mui
tos dos nOSS08 leitores, a seguinte 
carta, 8.8signada pelo dr. Carlos de 
Freitae, advogado no Rio de Ju· 
neiro: 

; u~~~~~':n~~: ~u~r~s~ntdIV~~:"~~:" 
do meio pelo qual me sarei de 
horrlvel. so!frimentoe do eetomago. 

Faço-H, unicamente com o intUito 
de Rer utll ã. pessoas que sollrem 
do mesmo ma!. Ha muito que era 
eonbecido em C8sa como doent • 
do aDparêlbo digestivo: -EUe loflre 
multu do estoffiago., dizia mInha 
aeohflra pene:lizilda_ 

Matriz: FLORIANO?OLlS I 
Filiais em: BJumenau, Cruzeiro do tluI. Lgges, 

I 

Laguna e S. Franc1sco-Mostru~rio em Tubêirão (Formula Alemã) 
I E' o unico lomflcanlr. no 
i mundo com 8 elemenlos 

looicos: Phosphoro, Cid
cio, ArSelllijlO, Van"dalo, 
etc. Com o s eu U50 no fim 
de 20 dias, ootil-~e: 

t · - Levanlameoto gerai 
das fôrc~g e vol!:llmmedlaI ti do 8Dpellte; 

:r-·Dls8;:lpDredm.:nta pClr 
completo da~ (~ôreg d~ C~I beca, lo ~onm!:l e l"en/o&h· KElLY DR. CARLOS DE FREITAS 
mo; 

3'--Combal~ IQdlc~1 .h E' a última palavra no genero De far.to, vivia em c.onEltante ffl 

depress!Í;J oer'lll~H e do eu!· 

A CAIXA SANITARIA 

glmc: qu. lquer alimento maIs lorto 
provocava-OIs dispepsla,delxava·me mailrrclmcnto (k ambo~ üZ Simples como um brinquedo de criança Indisposto. sentlnuo um peso boro 

3eX08; -Ivel na Meca do estomago, uma 
4' - Allgmenlo de pe3C azia in8upportavel. 

vEdando de 1 'I () tllas; E de certo ponto em diante oe 
males 8e aggravaram tanto queO SSIlIlr.eocl é orno "mil me IIzeram pen"ar até que tinha

de descoberlv gr.le!ltllic:~.- ulcer!> no estomago. E não duvloo 
Oplo!ilIo do dr. Münol:1 ~() "- muito de que Dlarchava »a'A. a nlTO~8 em~uti~a na pare~e

. _~~::;:;''''''-'" -- -- ~.. . -:-:.-. ; lei d=,:C(~ :·d~ 	 cera, pois já tinha feito uso de In· 
nu meros especUicos, Inutilmente. OBelleza e efficiencia incontestaveis mal aggrav.-Ee cada vez mais: loiI --------~~ 	 ~u~~::el~~cded~x~~rl~~~\~~ ~mlli;:Fabricantes:i xi. Cln!r". Conaelho abençoado INas feridas. Logo no primeiro vidro comecet li" mesmo de mao observar melhoras. O pe.o no cs

;~ caracter, Geze .. lomago, 8 dôr de cabeça, 08 desar . Fundicão <iuanabara.... :1 mas, espinhas, J 	 ranjos gastro·lntestlnals lora., deMantemos em depósito todas 8S peças sobre ~!inti~a hJa~iesne~ 	 sapparecendo, e, agora. depois deRua dct Gambôa, 114'118 - Rio de Janeirosatentes e mesmo mecanismos completo .... :.:::: nhoras (contra 	 alguns vidros, posso al!irmar que
es!:ou radicalmente curado. 

-I-:! corrimontos. fio- A' venda nas casas do ramo Para quem sollreu annos seguiEm casol! de d~/!orr1!njoll C~. proprl"t.::rto8 ~lZriio aUen - res brancas. dos, como eu, é natural que, ven.... etc.)dldol! tmmediMilmenle, IIcm nccesa'dade de nl!'Uardllr~m 	 cendo n temor da publicidade, eu GYSA AGENTES: D. Morilz & Cia. 
li vinda de pl'ÇIlS ou d2volverem ot refrlgerlldores pllra 	 nao heBitel em vir s público altes· 

• f é santo romedio lar oe benellclcs que me lrouxe oIItrem oODl!entldGs em .31':0 \>/lulo ou DO Rio dt J(!nElro, 	 Rua Felippe Schmidt, 39 ._- Florianopolis•. ~ ·: Lab.: RUA PROF. AL· 	 Elixir Clntra de Puchury. Foi mes
FREOO ~OME5. 9. RIO ______ mo uma promes." que Ilz. E' um 

PELO (ORR~O 8$000 6anto remedio, que faz realmente 


maravilhas no tratamento dos ma

les do 1 Intestinos e do estomago. 


Ab! lica, sr. redactor, esse alte. 

lado da minha gratldAo. que peço
MEDICOS E DENTISTAS pUbUCéif comü üm aervlço 4 buma· 
nidade softredora>. 

Regi,lrem seu. diplomes. roa M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. Sandalias 
Quer ser feliz

F. C A S T R O Em negocias, amores, ter Sor
Mexico n.u 164 10.0 ,.1., 101, 101A - E,pl.n.d. de firas !e, saúde e realizar tudo que 

do 	 C"lello - Rio de J.neiro. para verão deesia? Nlande 1$200 em sellos 
e escreva ao prol. Omar Khiva, 

Informaçõe, gr.li, - RemeUa ,illo. 	 Caixa Postal . 3407, Rio de JaCALÇADOS neiro, lJue lhe indicará o meio 
de todas as de obler trillmpho, prosperida

qualidades de. fortuna e saúde. Não hesite. 

TAMANCOS MEXI PRECISANDO 
CANOS para DEPURAR O SANGUE 

PRAIAS DE BANHOSDesanimado de tanto -- flllÚTe-.iillln
Cintos - Chinelos - Bo Combate .. PElUDAS, 

ESPINHAS, RHEUMAnés - Luvas, etc. 	 TISIIOS. etc.tsoffrer e cansado 
Artigos para sapateide remédio I ros e selleiros 	 OR. D1DLIR MD6LLIIII ' 
Cortume e Fábrica Com prcÍllca no~ hospl!als 


O H. LeoDel Silvo, praça 0.° 21 do 9.0 BIlfIl de Calçados europeulI 

Ihlio de Caçadores, Pelott.8, ~lo GranJa do Sul, 
 CLINICA MEDICA UII
declara: 	 GERAL~ BARREIROS» 

«Ha muito! aoo08, vinha Boffrfndo, dl/l e noi Con~nllas dd8 10 ás 12 e 

te, de lortes dorea nos 0~80!l e fIO i1Btomõgo, 80bretu· d.1S 16 ás 18 horas 

do IIpÓI qUlllquer refelçiít>, s~ndo cb Ilrado a Ir lias INSTITUTO DE ELETROCAR-' 

pés, CIDCO e mllla vezes áuranle a nolrl'. Jtí desflni
 mOGRAPHIA CUNICA 

Curso de aperfeiçoamento emmado dI.! lanlo solfrer e cansado de tanto. remedloR, doenças do coraçAo ldlagnoa
'u!el, afloal, p.lr con8~lho de um CIOlllrodll, o «GALE tlco preciso das molestla. cllr-
NOOAL·, podeDdo gar/loll l' , com o lellt~munh!) ulé de ~~~I~r1gu~~~~A:tl~meus supeliorel!, que racupert'i 11 seudr por completo I~:.~.~R~~~ ENCAS DO SYSTEMA
/IpI/nos com 6 frascos deb~e lI'onde depura:ivo». NERVOSO 


Pelotas, Rio GrllOde do Sul. GABINETE DE ELECTRO

21 17 
 TERAPIA 

Ondao onrtao, Ralos ultra-vio(Firm8 recochecido) 	 ' leta.. Ralos Infra-vermelbo. e 03 Syphilltlc(JS ou Rheumalleoll, Dão devem Electrloldade médloa 

desanimar; aI: tudo experiment,,,am e oaclil lhe e {,pro
 Laboratorlos de Microsco
veitou, devem lecorrer, !em perdll de lempo, ciO «GA Dr. Augusto de 	 pia e AnálIses ClIDWISLENOOAL- poderosc depur3dor·tonlc(', Ió·mulél do Exames de sangue para

especl.sllstll de VelSI/! cultU'II, Dr. Fredelico W Romll

dia-


DO. A ilcçã" desse gr~Dde e e!flc~z lI1edicameutO, é Paula ~~osW~8~:r:~~"8J~ea~:~ 

rllpldll e segnrll, logo liz prlmeira~ dósu. VeDce p.1BI 
 Tu, Kabn e Sacb. Zo1'lle)

MEDICO 	 Dlagno8t1co do ImpaludlllDo,tivllmeote, qUllndn 08 oulr08 jli lenham flllhodo r 
o cGALENOGAL», é o uo;co remed,o Que re~ - Doeuças de seDhoral ~~..,;::nedd:~~:(.:g::~ 


ntue 11 ssude, lIem estrqrllr qu~lquer orllio porque é 'Irtol de AlICbeln Zondeck, para dla
o UNICO que díz NAo CONTER ALCOOL e que - 8118'IcOl!l -	 &'::;'~~ N:ec~: d:.:!~~~en:
realmente DIo lem. CONStJLTORIO quldo rllcblNlano e qualquer 

Rua Victor Meirelles ti. 26 pe"llull8 para eluclddQlo de 
dtagnostlco • . Encontra-se em todas as Pharmacias ~s 10 li! e das 2 ~s 4 horas Fem_ Machado, 6 do Brasil e Republlcas Sul· Americanas. Tel, 140ã 

Telephone 1.1 9óN. 67 Ap. lo D. N. S . P. - N. 96õ RealdeDclo: VISCODde Ouro FLOIUANOPOLlSPrelo. 41 - Te\. Hlfi, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quartli.·felra . 1 de Ma.rço de 1939 

. -_ .. I:e••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O .hlsta(10 	I. : 

mario vesp;;;;- li [mpresa Nac. ~e Nav. "HlBpc~eu i 
Rtldscçllo e Omolnal' i• 	 •Irua João Pinto n. 1~ . Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • 
T~L 1022-Clt. poeta! 133 	 I. 

I 18 
I fi.! 

Anuo N. CIIPlt..l: .OSIJO'J! S 

~~e:.Yt~e g= 	:: 
~~~ero 8vuloo (: ., 

No !!!!!!loI : 8 

~':~atre = • 

S 
TrhD...tre 1[>$000 9 

AnnuDclol medlanle c<,ntracto 	 ~ 
• 
•O,·::!~~:!··8:~"om~C~~~Vfd:~lca. • 

,.:r:~~~~:==::n~~~za •• 
! 
.. 

Principios que nort~iilm: 
~ políticiI do sr. Teleki. 
. Budapest. (V.A.} - A propo- : 
sito da dissoluçãl' do Partido. 
Nacional-Socialista Hungaro, os • 
observadores viram, nesse ges

sacia! do govêrno pelos canais 
parlamentares legais. 

2 - A elíminação violenta, 
si necessario, de quaisquer gru
pos que tentem realizar o mes
mo progralllma por methodos 
não parlamentares. 

Muito embora lo Partido Na
cional Socialista Hungaru (cuja 
camisa é verde) lôsse puramen
te hllngaro, ,o seu programma 
er~ modelado de acôrdo com 
as tinhas do nazismo alemão. 

SENTE-SE FRACO 7 
Te. 1nH. dêr IIIS,"la. 1111 p.Uo 1 

TOIl6 
, :. III CIfOSOlêBO 

de 0101.0 di &Uva Silveira 

VENDE-SE up~~!:~~ 
com lOS metros de frente, por 
800 de fundo, situada na ci
dade de Biguassu com duas 
C88as pequenss, ca[esal. gran
de maDdioca!, pastagem e ma
to cerrado. Trata-se com o 
dr. Fulvio Aducci. á rua João 
Pinto, 18 (sobrado)_ v--70 

MOBILIA 
Vende-se uma mobilia de es 

criptorio, de embuia. Tratar á 
Avenida Hercilio Luz, 110. 
77 5v-5 

UH. RICARDO 

GOTTSMAN 
Ex-chef. de ell

nica do 
Hospital de 
Nuornberg 

(Proftl. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 
~iJ-urgia GeJ 01 

Alta cirurgIa, gyne
cologla (doenças de 
&enfioras) e partos. 

Cirurgia do systema
nervolO e operações

de pla8Uca. 
CoaluJlorlo 6 rUll TrllJa

DO, 18 (dali 10 61 12, e 
daI IfI 61 16,150) Tele

pbone - 1.2811 
Re81dencla lL rua Es
teves Juntor, 20. -
Telephone - 1.131 

Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». _ 

SAlDAS lIlENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS 
.... 

Linha Fpolis.-Rio de Jan ~i r Li",,, Fpo"","o " J'"""I LI"'" FI"'",o"II.,o 11' 

Escala lI:ja~~~~~s.Francisco Escala São 

Transportes de passsageiros , 
c cargas. I Transporte 

Paql1cic .Carl Ho:pcke' dia 1 Paq ucte 
«Anna  • 8 
-Cal HU!pcke. " 16 dias 7 
-Anna." 23 

Saida;i I hora da madrugada. 
Embarque do Srs. passagei- Saidas ás 11; 

ros at~e~~/~al~O~:~d~:.s ves-

Ordens de embarques até á~ IOrdens de 

Francisco Laguna. 

de cargas Transporte de cargas. 

«Max ' 

e ::2 

Paqucte -Max. 

dias 2 e 17 

horas p. m. Saidas á 1 hora d~ 
madrugada. 

embarques até Ordcns de embarques até 
12 horas das vesperas d..s ois 12 lIoras. ás 12 das vesperas 

saldas. 	 das saídas. 

Objervac;ões: ~lseia~s~:dei:~lt~e~~ore~~~r~~:~· d:
o a~f~::~~~ri~e dv~cc'f~l~: 

E' expressamen te prohibida a acquisição de pa~sagens a bordo dos vapores. 
T odO 

-IWa Maria». 
to do govêrno, os doís princi- e.. Para mais informações, na sédc da ! 
pios que, no tocante â política Emnresa Nacional de Navegação Hcepcke _ 
~~~~~\~I~~~iac~e~e S~lít~~abin~o • 	 á rua Conselheiro Malra n.' 30. • 

te. 	 :_e.~ ~'Hi)••8.~,Ê'.~,~~:~ } 1C';l ": ~~,o?>;."Il~~'""~~~4.:.~~~*@...•
I) - A determinação de rea

lizar a política nacionalista e --- --- -- . Morreu a mulher mais 

o movimento de passageiros e cargas é fCitO pelo trapiche Silo., 

~ 

AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

vl.COMDOR 
svnd_icato cCarlos Hcepcke_ondo_r__L_td__a_. Ag.entes _.S.A. Rua Conse

lheiro Mafra 35 Teleph. 1500I__ 

velha da Irlanda 

KILLARNEY (IrlaDda), 27 
(l!. P.) - Falleceu, aos 111 
annos de idade, a sra. Hono
ria O'Connor, cansiderada a 
mnlher mais velha da Irlan
da. 

O lallecimento da macro
bla verHicou·se nu fazenda, 
que ella administrava CO!ll 
singular actividade e se a 
cba situada nas vertentes da 
montanha Carrantuo. 

A extincta, cUJa rvbustez 
era notave!. habituou se a pi
tar um cachimbo de barro, 
quando já contava mais de 
70 annos, e alimentava-se 
quase que exclusivamente de 
batata, baeon e couve. 

A anciã deixa 4 filhos. cu
ja idade total nscende a 328 

a_g_u_os_·_________________ 

Justino Adalberto 

Leal e Izaltina 

Augusta Leal 


participam aos seus parenles e. 
pessoas de suas rela~Oes que 
sua filha MARIA-JOSE' con
trdctou casamento com o sr. 

JOSE' MENDES. 

IOSE' e.MARIA-JOSE' ---...----_ ...._------------_._-----
apiesentam-st noivos 

Fpolls, 15·2-39MEDIDORES DE LUZ 
78 5v-5

Precisa V. S. de medidor para sua instal
lação? Procure obter na INSTALLADORA 
DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 
SIEMENS. com absoluta garantia. porque 

é o melhor. 
R. Trajano, 11 Phone 1674 

509 V-69 

GONORRHEA CHROMICA 
Não desanime I A sciencis progrediu e blL uma 


NOVIDADE que resolverá. o seu caso. 

Maxtmo slgtllo. Carta para: 


CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 

Siemens Schuckert s.A.1 
Materiais electricos em geral 

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

Installadora de Florlanopolls 
R. Trajano, 11 PhOll8 1674 

MO 	 V-H 

•
• 
• 

: 
• 

• 
• . 

•_I 

• 

• 


Com~an~ia cAlliança ~a Ba~ia» 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Seguros Terrestres e Maritimos 

Caplt/ll Realizado Ra. 
Cepillll e Reservas RI. 
Bens de raiz (predlos e terrenos) Rs. 
Seguros elfecluado~ em 1931 R5. 
Reeella~ em 1031 Rs. 
Sinistros pagos em 1037 Rs. 

9.000:000$000 
51.000:000$000 
16.054:200$149 

3.169.617:15.t$834 
22.535:211 $090 

3.191:380$060 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o teiiitoilo nacional 

Succursal no UrugulIY: Regu(lIdore8 de avarias e Repre
senlllnt;!~ OIlS prloc!pllts cldlldes da Amertca. 

• Ellropa e Atrlca. 
• I 
• 

• Agentes em f'lorianopolis 

e. C A M P O S 	 LO BO & Cia. 
: RUA FELIPPE SCHMIDT N. 39 

~ Caixa postalI9--Telep/wne 1081-End. Tel. cALLlANCA• 

: Escriptorios em Itajahy, Laguna e_I 
Blumenau. Sub-Agente em Lages 

12-P) ................;,............-------__............................. 


I~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

Cré~ito Mútuo Pre~ial 

Clu". de sorteios em 

mercadorias 

JUVENTUDf' Anno Novo••• Mova Sorte••• 
AlEXANODE 6:000$000 

Muitos outros 
•premlos menores 

Formidavel. .. 	 Fanta.tico... 

Tu~o por 1$000 a~enas 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDiversões Ir BANCO DO BRASIL Mil Vida Social II Curso Catharinen•• d. Mad:z.1 
FAZEM ANNOS HOJE: 

CONCURSO PARA AUXILIARES Sras.: Julia MOlella Conêa, Jordl
RADIO_- Nas ondas de 19.761 	 MATRICULA 

Acha.se aberta a matrícula do Curso:e~;r:,ud!l t!nd::;, • ir::~~~:áo ?~~ 	 na Neves e Anlonieta Freyesleben f. 
de Madureza, que funcciona á Rua João

~~ildo °Ft:r~:~~I~o:;:~g..mm., horo' i para 1TI~~~~~ES ~aunadi~~!~~v;n~~ri~~~i1~~r;g~c~~~~ SIitas.: Lydia do Carmo Araujo e Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. 
Morllz. 

20.20 _ ..World AIf.i..», p._1 feita na Séde da Agência Local, á rua Trajano! n. 2, Sophia Soales. Os interessados serão attendidos na 
lestr. em inglês por H. V. HOd_'j com inicio ás 9 horas do dia 5 do corrente (domlDgo). SIS,: José Bü<heler dos Santos, séde do referido curso, diariamente, das 
sono 	 As provas de Português e Estenograli.a serão Waldemal Dias, D/no Mar/no e O 15 ás 21 horas. 	 ,

20.35 _ «Eu me lembro». Pro feitas no dia 11 (sábado), á tarde; e no dia 12 do nestaIdo Nogueira . 
grommo apresenl.do por Porcy Ed-, mês corrente (domingo), de manhã e de tarde, se Menln~: Ely, filhinha do ~r. Ma
gar. reaJizarilo as demai~ provas de Arimética e C~>nta- I noel Benlo Ma(hado. 6/l 15Y.'--g-

21 20 - Clnções g.lIesas com bilidade, em local que será oportunamente deslgna- I Menino: GllbeJlo, lilhlnho sr, <om

mlssario Os<ar Per~ira.•componham,nlo de h.rp.. Eli..-, do neste jornal. 1I bcth Ev.ns (soprano) e Rhiannon Florillnopolis, I n de Mar\~o de 1959. \"I .\.IAXTI~S 

J.me, (harpa). Pel'J .BANCO DO BRASIL, - FLORIANOPOLIS A<ha se nesta <apitai 

21.'10 S N::!;d::;:: :m ;::;!ê:' 11 jOlio Leal de Meireiies jUlliof-Gorente I ~urade s;. Alfeu Lins, dir~<:~~~r~~~~ : 


Wi;~:45- ignf;I h<,uuio d~ Grctn- II José ,rye,i,u Cit- Contador õ ~Notj(i3~;, que se publ!ca "na (1 - 

22.00 - Big Ben. A Bando dllia--------------- _ _ __.____ __• dade de Joinvllle 


~,-:~ci:;-'~!~i:::nc\~od!:ic~ilicf.~:1 ~______________ ________ 4V.-l ·-·- ------ - - -1 Representante: A. Gonçalves Santos & Cia. 


d. Re.1 Artilharia. Sob o ,0gen I' 	 ~ VI"uva de "--:5:O:2--------------~3~0-v.--~8~ 
cil do Tenonl_ O. W. Gury, M. 	 , A ' I 

~·re~;t~~:::D~e\:Jii~:;·~~~:~ DALI E DE ACOLA scrvi~e~I~~~ I ÚLTIMA HORAAINosso 

(Krier e Helmer). Britonnic. -- ESPORTIVA I

O ( (S I O ESTADO) phico especial deu ontem, 

own lhe MIII Belton). Rhapsodil). I erviço espec.ia para _ I em primeira mão, a tloli-	 I 
Orient.1 (H.yword). Solo por. cor 	 ela da morte da viuva de . A Liga Carioca quer

(Ch::..e.X,rioP~~~::sl::, ~hi;eE~_ Llnine. Eis aqui uma curla Ireceber da C. B. D . as 

sllnd (Irr. Somo,,). LONDRES, l.-Proseguem febrilmente biographia dessa mulher quotas do campeonato '·
 

22.30 - Bis Ben. Notici.rio em as construcções navais. De acôrdo com o faIÔ~~:~te 26 annos Na- do Mundo 

espanhol, programma do Departamento da Marinha, dejda Konstantinova J<rup- RIO, 28 - Quando dos I
 

22.45 - Noticiario em portu- dentro deste anno, deverão estar em cons- skaia foi a espôsa ~ a preparativos para a partici- 'I 

9U~~.oo _ Bis Ben. Fim d. I..ns I trucção ou ser lançados ao mar 2 coura- dedicada companheira de ~!r:od:oM~::~:IL~~SC~~~~~ COMPANHIA

missÃo. çados, 4 cruzadores, 1 porta-aviões, 16 des- Lenine. O seu casamento asseverou que u Confedera-
 INTERNACIONAL 

troyers, 4 submarinos, 4 scouts, 10 navios- ~~c~r~euql~: e~I~9~, ~Ol~~~]~ ção Brasileira de Dbsportos, DE 
CINE ODEON _ A's 19,30 mineiros e mais outras unidades menores, do já tomavam parte salien- como prova de que não vi- CAPITALIZAÇÃO


hOlls, .Rebelião Inlontil. em 2 no total de 170 navios. te no movimento revoluci- sava nenhum beneficio ma· 

portes, .Rei por um dia. em 2 _ onario, filiados á União de teri!ll dg magno. certamen, Amortização de Fevereiro 

port... e .Ololeo p.ra IS lampI- PAUIS. 28 _ O sr. Azaria, : D:\NTZHi, 10 _ O govêrno S. Petersburgo. asp1ra!l t o ~ãO l,somente á Realizou-se no dia ai. em 

d.. da China.. que se retirou desta capital para da cidade resolveu suspen' De todas as vicissitudes ~~~i~:s a diS~l"fb~[I~:~ P3~~IO~ presença do fiscal do Govér


no. o ~ortcio de amortizaçõesCINE REX - A ', 19.30 horls, ul11a localidade perto de Gene- der as aulas da Universidade por que Lenin passou, in · clubes que fornecessem ele de tilulos desta Compauhia,
.Capricho do deslino. . bra (Suissa), demitliu-se da pre- Polytechnica, em vit'tude dos c1usive o longo exilio, t fi . ã- tendo sido sOl'teadas as se-


CINE IMPERIAL - A'. 19 e sidencia da República Espanho- incidentes occorridos entre compartilhou essa mulher :f:n ~~s~:rare~re~~~~a~~~ç· ~ guintes oito combioações: 

20.30 horos, .Comedia de um I.,. Ia, enviando, nesse sentido, car- os estudantes alemães e po- de forte têmpera, que já- proporcionalmente ao núme

ta ao sr. Martinez Barrios, pre-Iloneses. mais deixou de exercer ac- ro desses elementos, as 

sidente das Côrtes de Madrid. - centuada acção subversiva, quotas que porventura cou-
 U Z L 
A carta ~ longa e ficará tendo VARSOVIA, 10 - Conti· pelo que a sua individua- benssem. 
o valor de 	 documento historico. nuam, nesta capital e nou- lidade não ficou destruida A promessa do presidente 

- tI'as cidades da Polonia, as pela poderosa personalida- da C. B. D, não foi esque-
Representante T E G
Pessoa conhecedora do ra

PARIS, 1 - Publicam os jor- violentas manifestações es· de daquclle que foi o pri- cida. Tanto que, IIgura, fimo commercial procura re 
nais a noticia de que a Russia tudantis contra a Alemanha, meiro chefe na Russia bol- Liga de Futeból do Rio depresentações, d~sde que se Xyy
eslá construindo a maior esqua- estendendo-se, ás vezes, ao chevizada. Janeiro vêm de enviai' ájam bem remuneradas. In dr~ do mundo, com capacidade «eixo» Roma-Berlim. Quando Lenine marreu Federação Brasileira e estaformações, por obsequio. na 
p a comb te e todos os 	 e Stalin se apoderou do o remetteu á C. B. D. umredacção do ESTADO; en o~~anos. a r m 	 Kremlin, implantando o ter- omcio em que pleiteia, para-----.------1 	 L I Z

tretanto, caso uma firma in
~eressada assim o deseje, -_ Os 'I'rculus O sr. Decio Mour. não rorismo actual, Krupskaia os cluhes seus filiados, as 

BERLIM, ! , 	 praticamente caiu em posi- quotas a que se julgam com
compar~(erá ella, immedia

ta mente, á sua presença. 
 militares estão desanimados com é noivo da "estrêlla» ção apagada_ Mas, C0l110 direito . 	 G F J 

a efficiencia da -linha Siegfried>, Stalin necessitava de man- E, segundo se aHirma, es
~!!I!II_____""!'!~IJ!!Ii'lque agora se reconheceu não Washington (U.P.), 28-0 sr. ter a i1lusáo de que con 8as quotas serão deduzidas 


7il ijOv.- 9 poder rivalizar COI11 a «linha Decio Moura, 2". secretário da tinua Lenin, a viuva do da somma de quarenta contos 
 AMW 
'strt'bul'dos e.... Lon- IMaginot» francesa, lendo, por embaixada do Brasil nesta ca- ex-dictador foi conservada, que teria sido a parcella

DI
dres os pri';;~iros isso, de ser reconstruida. ~!~Iie I~~t~~=~ltt:~ns~~tt~~~t~~:~ fl~.:n g~I~~~:, :;!U~~~a~fza;ãe~ ::8:ir~~ube á entidade tJra- Z K D 

abrigos de aço LONDRES, 28 - A Camara o Rio de J~neiro, segundo as do Consêlho Suplen', o da 


LONDRES, 28 _ Os pri, dos Communs rcchassou por quais elle teria contratado casa- U. R. S. S., assim se con- S. Paulo, 1 - O zagueiro I 

meiros «abrigos familiares> 344 votos contra 137 o voto de mento com a actriz Kitty Car- servando numa fachada de paranaense Zaneti assignou con-
 E R 5 
~~af~i~a~~~~~adpo:lo!orgn;\~~~~~ t~~S~r~~t:~~~~~~Ou Pge~~er~~rti~~ ~~I~e'la?s ~~ti~i~~iOa Ml~~:~a p~!:;l: ~~~~~ã~ ~ea1:~ea~;~ corres- tracto com o Corinlhians. N~o intorrompom o pn~"- g 
., 	 Era Krupskaia, pois, J' '11 1 A I' t 'd d:,ean ~o~e~~lu,~r tll:I~.mcn8b li' ~ 
ás pessoas que tenham reo questão do reconhecimento do ria, OIllVI c, - ( lIec ona o No sorteio de Dezembro dI> -, 

da inferior a 250 libras an govêrno nacionalista espanhol. A actriz Kitty Carlisle, ao uma reliquia decorativa, Caxias, em reunião realizada 19a7 I<Jram contemplados Hl 

Iluais, foram ont~m distribui - que consta, acha-se presente. papd a que se prestava ante-ontem, resolveu que o con- portndorC8 que deixaram de 

dos entre os habitante9 de RIO, 10 - A 15 do corren- mente residindo em Nova Vork. devido iÍ grande velhice, junto alvi negro não disputará receber 08 respectivos premlO18 " 

'l'iber Street e Carlsbad Strept, te o sr. preso Oetulio Vargas que a al<luebrava>. a partida de Campeonato E~ta- p~ra~~l1~~~~~:nor~o.:~.os scu. 

no bairro opera rio de Istan partirá para Caxambú. dual, marcada para o proxlmo p ~ 

too. 	 - Recel'a"se novo desa VI REL'CiIO domingo Os portadorcs de titulos emIRIO I D . I 	 DA SA - VllfM contemplados são 0011

DEU SO.OOOFICHAS- je para. ;~Ç~)S eJ: SC:I~I~S 100 bamento no Monte I JOlnville I _ Em lilgo amis- vi ados li receber o.I'cem-

Porto Alegre, 28 (A. N.) - sr . ministro Francisco Cam- Serrat, O 3: CONGRESSO toso, trav~do domingo ultimo, a bol80 g"cg,::~~~h~~ .e,le da 


O Censo Immobiliario da ca poso EUCHARISTICO Liga S. Luis empatou com o ' 

I I d' 26 São Paulo ~7 ( A N ) Al1leri~a, pl>r 3 a 3. ou com os Agentes Gerues' 

~;~ ~~~~~r~~-sc~~~~eot~a mii RIO, 28 - &;"guiU hoje pa- Devido aos ~Itimos 8gúac~ se~e~::, ~~t~~~i ~~~~f:~-, !"'"_________;.I t:..l:VON"rus &: OIA, 


fichas. ra o Rio Grande do Sul o sr. r08 que inundaram de lama nesta capital, o Terceiro BLU~IENAU 

Foi iniciado o relaciona general GÍles Monteiro. vermelha as ruas e os mor- Congresso Eucharistico Na- Dr. Manoel Pinho ..,·cc:,~"-_:..,,,.,r,TTII!i5!___1IIIIIi 

mento dos proprietarios que - ros da cidade de Santos, a- cional. 
deverão pagar muita. de 200 CIDADE DO VATICANO, larmando a população quanto Ante-ontem, no Gymnasio Doenças de aenhoras Partos 
mil réis por não terem atten- 28 - A estação de radio do ás ameaças de um novo de- do Recife, eUectuou-se rr.ais - Vlal urlnArla8 - Operações
dido á lei municipal sôbre o Vaticano 8DnuDciou que, a sabamento do Monte Ser- uma ses8ão preliminar do Clínica médica - Testa 

de glandullls cndocrlnlls.referido censo, attingindo a partir de amsnhií, fará 4 ir- rat, 8 Prefeitura daquella ci- Congresso, sob a presidencia 	 DESPERTE A BIUS 
4.120 o número de proprieda radiações diarias, noticiando dade mantém inteira vigilan- do padre Felix Barreto, ten- CONSULTORIO: 

.de8 a serem multadas. a marcha da eleição do no- ela em tôrno daquelle mor- do tomado parte na mesa o IRua João Pinto, 13 (sob) 
 DO SEU FIGADO 

Sem Calomelon••_E SalUrli .. c:Phone 1595Quanto emprestaram 	vo papa. 1'0. cODego Xavier Pedroso, pa· RESIJ)ENCIA: Disposto Para T.... 
- ----------.-..- -- - - -------..- - dre Argemiro Gonçalves e .o

d h 	 Rua José Veiga, HHi ScufigndodevederramlU'.4t.riallMGaa. 

IHlf'~tomORll.umlitrodebilill.Se.bilia .10as c::x
s ca~~::l ores ---------------------ldrse~::~Srg~~~!adas commi8

corro UvrOlllcnte, OI IIlill:lIlDt~ Dlo.aoPHONE 1.199 
RlhO, 28 - Das casas de I Dr Pedro (atalJão Clinica médico· sões de classes que terão de 70P. 	 !~:;I~;I.e S~~~~!~:"ft ~i::- :b.::u: 

\'01,1\ acnte-Ie abolido e como que IIOY8IMllaa·
• ~::it:te~ s~.x~t::~eêott:e:!a. V Q cirurqica ~~~~~ons'!:r ~~n:~l~~~~~e, p~t ~~~~~~~~~~~ I do. 'fedo li 11UIIU',(,) o a. vltJ11 6 um martyria. 

Ullla lIiwple. OVRcuoçllo nlo tOOl.r' •cebeu uma 	 reclamação do das molestias da cabeça e pescoço viamente as pessoas que as QUEM PERDEU? titUlO. Nada ho como as ramOlas PilIulal 
CAll'nmS I"'ra o Fiando, pIlr. umlll ecçlo 
~lfI D. FOlem correr livremente eue litromovimento dellas, na segun ESPECIALISTA EM devam constituir. O sr. Estevam Gonçalves de-r 

da e terça feira de carnaval. OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS Sexta-feira proxima reali- positou na gerencia do «Esta- !lu biJia , I!t voc3 aeole-ao dilpoalo por. tudo. 
N ihl ctl.\lllll.m dnNuo; IlIo IU"'t'e.. «tQt..4oForam feitos emprestlmos na Consultorlo: Rua Trajano, 18 za-se a outra sessão prepa- do» uma pequena chave e Ire· ..50 rulU'lIyilhoen. para 'RZfI:'. bili. oorrer 

importaDcia de 247:418$000 e Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas ratoria do congresso, que clbo firmado pelo sr. sargento IivrcwclIltl. Pe!:a.. rmula. C,\RTER! 

resgatados penhores num to esta despertando vivo inte' Armando Fonseca, por elle acha Ilarll o } ' i,ado. r\lIo~t. haital;' 
1'r.,,03$00Q.

tal de réis 47:453$000, 43 	 V-18 rêsse no mundo catholicQ. dos na Avenida Hercilio Luz. 
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