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IMelhor seria que Gigli 

usasse a bôca só 


para canlar 

Nova York. 1 {U.P.)- Causa- politan Opera House de Nova 

ram grande surpresa e provoca- York r.ão precisava delle; em° MAIS ANTIGO DIA RIO DE SANTA CATHARINA ram protestos e commentarios quanto Tibbet declarou: 
as declarações attribuidas ao «Gigli, é um grande tenor de

Director-gerente: Altino Flores 	 lamoso tenor Beniamino Gigli, notas altas, tão altas que lhe 
que, segundo se diz, teria ma- subiram á cabeça». 
nifestado a opinião de que a Richard Crooks, outro famo

Florianopolis-Quinta-feira, 2 de Março de 1939 N. 7603 	 Metropolitan Opera House, de 50 cantor norte-americano, dis
Nova York, prefere os artistas Ise: 
cujos salarios são muito eleva- .Creio que seria muito me-

Os dez cardiais !talia. Elias ellas I. dos sem ter em consideração Ihor que Gigli fizesse uso da 
nos para 	 os quais se por os merilos profissibnais dos. bôca apenas para cantar».I	 cantores. I Suggerc-se nos circulos artis 

, voltam as attenções O sr. Edward Johnson, geren- ticos que possivelmente Gigli! CIDADE DO VATICANO, 1 PARIS, 1° - A expulsão te da Opera, disse que prova- esiá incommodado peio íacio de 

1- Na hora da instaIlação do ~~lIt~~~:~~~~~!~~~ J~ ' «C~~: 7:~~e~te p~~~a~~n~~m d!ntG~~fi~ ~~~;:;~~ °a~~~;~~~ aa~~~ars~~I~~np~apVa~ ~~ea~:~~,,:~e~~~ o ~i~: riere della Sera., é conse- pois não podia acreditar que o recente excursão pelos Estados 

RIO, 1. - Di7. o "Correio tisticas nada esclareceram. cuias mais chegados ao Vatic~- ~~:n~~m~~~sme~~~~Sntei!:~~ ~,::os«Oge'~~~~ani!~liaf~~~ssiuetai~ ~~~z~~~ t~~~~id:r~~e~~:nt~o;!~~
da Manhã- que ainda esta- No trimestre de Dezembro a no se voltam para alguns cardl- pelo govêrno de Roma, em declarações . lucros. 

-11108 no periodo primario Fevereiro II findar, as in- ais italianos. considerados com.o relação a varios jornalistas Gigti, em suas apreciaçOes, Diz-se lambem que Gigli te-

das estatísticas. Ainda não certezas ainda são ou sel'ão os que reunem maiores probabl- rraDce~es . .. ter-se-ia referido concretamente ria declar~do que os Estados 

as organizámos regular e maiores. hdades. São ellcs o.s. cardi~is De lacto, n!l ultima. s.ema- a Gracc Moore e Lawrence Unidos estão á beira da guerra 

efficlentemente, o que é Os que se dão ao trabalho Alessandro Verd~, Lu'gl Magloo- na, .a~ autoridades Italianas Tibbet. A primeira respondeu civil, que o paíS está em franca 

pena. Ide acompanhar attentos a ne, C~rlo SalOth.. Alfredo l.tde ~eCldl~am expu~sar ~~ pais o em seguida, alfirmando que elle decadencia e que nunca mais 


Nilo filsse isso e já sabe- o marcha dos problemas eco lonso 15chuster. GllIseppe P,za~- Jornalista frances GUlllaume, estava desgotoso porque a Metro- voltaria á America do Nortc. 

riamos, de sciencia propria, ' nomicos do paIs avaliarão do, Pietro Bacilo, Adcodato p,- correspondente em Roma dos 
por que (oi que nos onze ;meltor os males decorrentes azza, Ermenegildo Pelegrinetti e jornais .Le Jour", "f~cho de -.-.-.-.-.-.- .- . - .- ••••••••••••••••
primeiros meses do anno dessas falhas. Fcderico Tedeschini. Paris» e .Journal des Dé
passado baixou de 50 " " o bata».. • 

valor de nossa exportação O escriptor e jornalista Jé-. IVII do r: • 


, ~;r~t~~:~~~:~!~~c~:b~~E: 	 ~:~~~i:a:~~~:~a~~~;a~~:~ : u ~,,1:-: :~.)I ......, : 
mos, como atinariamos com ; gem para Djibouti, foi inti. • • 
as providências no sentido mado a retirar·se, pelas au-. DE SYPHILITICOS •fjlill'
de remover os embaraços. torldl!.dea italianas, pouco. ' - • 

Nenhuma pesquisa, nos mer- depois de ter desembarcado. • '2 . EXISTE~I NO l\'IUNDO • 


~~~:~~~~~~::~:l;~fc~~~~~;~ 	 ~c~a{dere~~m~I.:a~~d;eXsict~l.e~nii~c~l.eafs~:M~:o:r~aR= =. / :,.: '... .':.-. Morre diariamente grande.
e 

'._ 	 :
depressões verificadas, na- , . ... ' número de syphillticos • 

grante e profundamente, :nos e director da «Révue des. Para combater a syphilis • 

valores das exportações de Deus Mondes·, que preten- • I é um dever imperioso • 


Is
sebo e !traxa, que alcança-	 deu penetrar no Vaticano por. • 
ram 75 u'o ? E as de outras occasião da morte d<l papa.. usa.r-o_____ 


:n':!::~~~s J~~ma~h~:ár~~ge~ zo°d:o;;~~ngi~~npc::aeuq~ra~ • : 


~~:~~~h;:a:a~:~ a~esa~e~~:e~ ~~ Monelli se retire da Fran- : 110 .11 '11T1 :'IU ' IIOTI~SI : 

Por que? As da baga de PARIS, lo _ O embalxa
mamona rolaram pela mes- dor da França junto á Santa • ~:=ge::;~~t~e:P=~a=:.e'::'taN:::I'de • 

mas escarpa, seguidas do Sé protestou junto ao Sacro. origem sypbllltloa • 

al!todão em rama e do co- Colleglo, por intermedlo da • sO---DeaappareclmeDto completo do RBEUMATISIoIO, • 

quilho de babassú. As esta- Secretaria do Estado do Va-. dores ::~~.ti:.:~=tó d:.!UD~:JPe:IlI1oo. ayplaUltlcal • 


RE FRESCANTE ticano,-contra as dilliculda • e de todos OI IDcommodoa de fIlodo aypblru:. • 
A Alemanha diz · des oppostas pelas autorlda-. XIR 9:;-;;~ :=~b:,:,=o~~~~~!t:~el::iu~~.o EU- • 

que as FLÔRES des it!llianas ao . livre exer- • E' um depuratl,o que po8eue atteatadoe doe HOlpltal8, • 
tem d5 fôrças armadas como ~!~~o ~2e 12!!!H::2' e!~~::. de e.pec!altllal dOI Olhol e da DYlpep.lla Syph1l1t1ce_ • 

- m.is modernu do mundo Exp Ol' imcnte ('oMi"" me, - mC~I~~'I~~IY;OS \;;'~~e::~l~ic'i.; gei~os cheguem á Cidade do. da c~!~e~~~ J>u:o~~~ do ~fq~d;~c~~:-~'::d~ ~~= • 
BERLIM, 1.0 (U. P.) - dA :~: ":5:::l!!~~'Ô:r l:,\;:;:~ :~OI':'~'C~:~~ 'Iun milhões CHlão fazendo, ~:tlCi~~I~a:~nvgs ~~b!r~~~~;. nos 20% que dois vidros p.eQuen08. • 

~gência:e _ ~nfordmll:rtões o " cja o non, brilho (,ue em- c se eonvencen" de que só protestou ig~almente contra •••••••••••••••••••••••• 
V~~~rh~Saz:.~t ! ~e3ra q~: ]l' o' S':I :o,," se", ,lenl es " n :~~I;:~n~~~t;\o~'i:u;;IlI:: · ~~:. :;~~= os obstaculos que tem de 
t6que que provocou o aug- "llcaJll o ' J'l<! <Iú ao seu HOl'- ge.· os <Ienlt.s e limpa-I"s vencer 08 jornalistas estran- A penl de morleptralPara attenuar o .fog» 
mento das fôrças armadas riso. "' · ; ~n\ifoeamcntc. gç~iersORtey:p!'~o:l!lcval:re ir!r:g~~= Silvino J.cques e seusl nos aer~omosaiemiis "d"u ao Reicu su
premacia sôbre as demais EMBELLEZE seu SORRISO LEMBRE-SE um CENTI- phicas, O 9-ue os impede ~e asseclas I,ondres (V. A.) _ Atlenden
nações. com KOLYNOS METRO é BASTANTE exercer livremente sua mls- do a que o nevoeiro britan-

A referida agência declara: são informativa. Rio, I _ A reportagem entre- n!co é um dos grandes. impe
«Encarada sob o ponto de vistou o procurador do Tribu- Cllhos ao. tráfego, s~Ja ter-

vista polllico, a destruição An'iseplico nal de Segurança Nacional, sr. I'~~tre, seja aereo, seja ~a-
de nossas fôrças armadas OIVNOS Dr. Manoel Pinho Gilberto de Andrade, a propo- rltlmo, a Lo.n~o~ & Coun_tles 
em Versalbes poderá repre- .... Doeoças de Beohofaa -Partos sito do bandJ de Silvino Jac- Associatlon lDlCIOU experlen
lIentar uma vergonha inaudi· -Vlal urloArlae-Operaçlles- ques em face do T.S.N. elas tendentes a estudar os 
ta para a nossa nação; mas CIIDtca m6dlca-Tests Inicialmente, o sr. Andrade meioa de eliminar ou, pelo 
vista com relação á defesa de glsDdula8 endocrIDB8. confirmou que o capitão para' menos, minorar os elfeltos do 
nacional, deu ao Reich van· huayo Hugo Hein integra o ban- ·rog» sôbre os aerodromos. 
tagem sôbre os adversarios, C ehendo e na-o Rua JoOil~S~~~?:'lr~ (sob) do dos malfeitores, conforme se Nesse sentido, fez collocaf 
o que se não deve passar por « ompr Phone 1595 apurou no inquerito. Accrescen- em tôrno de um aerodro~o, 
alto. h d RESIDENClA: tou que ficou tambem ~purado por~m dentro d~ uma Irm

«Hoje possuimos exército, compre en o» Rua José Veiga, 185 que recentemente Silvino Jacques cheira, u~a série de ap~a-
navios e aviiies mais mo 	 assassinara dois paraguayos que relhos queimando coke, abm 
go enquanto as demais Moscou, 1 - «Estou morto rarios de trabalho, a[firman· PHONE 1.199 o trahiram. Accentoll que nlio de fazer levantar um pouco
11:~~~~ (basta lêr as queixas há qUinze dias» - tal loi a do que, durante os vôos po- 70P. resta a menor dúvida sôbre a o nevo~lro, proporcionando
emocionantes dos estados resp,?ata de Michel Voznes- lares de Tcharkov e G~omow, competencia do Tribunal para aos aviões um «tecto> de 
maiores da Inglaterra e da se~kl, operador radlotelegra~ traba~hou 96 horas a fio, sem Exames de admissão julgar os crimes daquelles ban- 50 pés. . 
França) ainda têm que lutar phlsta da estação polar, a dormir. b I' t doleiTOs, os quaiS estão incursos Os referidos apparelhos es
com matsrial antiquado. ordem procede~te de Mos- O advogado de defesa ten- aos es.ta e eClmen C?S no art. 3, da Lei de Segurança. tão sendo estudados pelos 

Hoje a Alemanha tem as ?OU q~e o destllUlra de suail tou basear .0. seu trabalho na de ensino secundarlo Finalizando, disse que está technicos da Royal Ai!' Force. 
fôrças armadas mais mo- !uncç,oes.. irrespensablhdade mental do RIO, 1· - A portaria que detalhando o estudo dos autos C . 
dernas do mundo e conser- Voznessenkl era um dos accusado, m~s o exame mé- regulamentou o processo dos e que, si ficar apurado que os onflrma"se O ~arga" . 
varA essa vantagem no accusados no processo que dlco concluIU de dmerente exames de admlssiio ao~ cur- bandoleiros attenlaram contra a mento da pl'Clla de 
futuro». se reali~ou nesta capital. maneira, apesar do desequl- sos secundarlos sob f1scali- segurança do Estado, é seu de- Copacabana 

O aeto de accusação o librlo evldeme do réo zação federal , estabeleceu, ver edir para elles a pena de Rio, I. _ Confirma-se a no-li.. trllte. •• I.lrt culpava por ter conlrlbuldo O accusado. reconheceu no aeu item 20, o caracter e- m r tlcia de que a Prefeitura está 
1_ nellltel para a perda do avia!i0r tran- que: d~raote o voo de Leva- liminatorio para as provas or e. ultimando prOVidencias para
IIUI coa t_ 80ceaoIC0 Levaneskl, em A- newskl, praticou sa~ota,em escrlptas de portuguêB I' a- Exonerado o sr. o alargamento da praia de 

gosto de 1937, e por ter no ~pparêlho de radlo., rlthmetlca (gráo mlnlmo: 50 Spencer Vampré Copacabana, a exemplo deI' leI ., 1l1li SeIIlOL. omlttido a 	 transmissão de A I!ergunta do ~resldentel'" clncoenta). . São Paulo, I. _ Foi exone- Ostende, na Belgica, e em .. te l1li1 • tlImlIUIII! radlo~rammas concernentes de T!lbUnal s.ôbre SI compre- Não poderão, pOIS, reque· rado, por decreto do inter- algumas cidades da HoIlanda. 
ao vôo, retardando por fal- hendla a graVidade de seme: rer inscrlpção em tais exa- ventor Adhemar de Barros, Serão construidaB estacas deO. judeu. errante. sas noticias a remessa de u- lhaotes actos, respondeu. mes, nos eBt!lbeleclmentos de o professor Spencer Vampré, madeira no 1!lar, de maneira 

embarcado. 	 no ma expedição de soc~orro . .Comprehendo, e não com- ensino sob flscall_zação fede- do cargo de vice-reitor da a augmen!ar a superflcie da 
. No .transcurso do IDte.rro- prehendo». ral, os alumno8 mhabilltados Universidade de São Paulo. praia. 

• Koenig.tcln. aatorlo, o accusado explicou Por outro lado, annuncla-se somente em teste de nlvel 
HAMBURGO, i.O CU. P.) - o~ actos ~il sabotagem pela fa- que as autori~ades sovieticas mental - em número de tre. -------------------- 

A companhia ·de navegação diga deVida a08 longos ho- lhe c~ao o perdão._ apenas! segundo informação • __________._____._____• 
Hilberglnformou que o navio oll1clal, - assiste, porém, 
Koenlgllteln» procurará de- I OLHOS OUVIDOS esse direito, desde que nllo 

;"mbarcar amanhã 165 ju- Dr Joio de Araujo · , tenham sido Inhabllltados nOI Caldas da Imperatriz
' deus em La Uuayra, vene-I • -NARIZ, GARGANTA exames das duas dlscipllnaa o proprletarfo delllle importantp. estabelecimento . zuel., depois de não ter 	 ellmlnatorlas. balneario, distante apenas 34 kllometros desta capipodido obter permisll40 para E,p.el.II,t. do C.ntro d. S.úd. - Assist.nt. d. prof. s._ tal, mantém, aos 'domlngos, um serviço de OmnlbulI,desembarcá-loB em George- Consullas dtarlas das lj as 6 1/2--Rua Vlclor MelreUes, 2lj-Te/. 14lj7 Ida e volta, a 5$000 por passageiro. 

town, capital da Guyana I::====================~I Partida ás 8,30 da manhll, regresso ás 3 horas· 
 t

da tarde. Ponto de partl".a: Conselheiro Marra,_ao· In.geS:êpresentante da com-
Dr. Arminio Tavares .. DUgIDOS, Ilmz. 8ARlII. 	 lado ::s !~'=:3::" e do mesmo PODtO, ás 14,30; a .:.~::h:~raC:!::fv~~to:ei~~~' :~ 
Cirurgião-Especialista Assistente do prol. Sanson :::E!:~o :e~~jMg ~':pa~:.:~r:.t para aquelle
t~~eu:c:~e~:ne~~3!~ oP:~ C_li.. d•• 10 ,.12 • des16', 18 - Joio Plnlo, 7 1Ob. - T.I. 1lj56 ENO"'" 
 • 	 '~f,:._ 3Ov.-10rOi~e'l8r • Alemani!a, n.._---------_-______-: 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Assist.nt


2 o r::STAnO - Quinta-feira, 2 de Março de 1939 • 

Minguem poderá ter 
Homens que arma de fogo sem 
trabalham registrá-Ia 

Se Y.~. C'~q ueccu-~c de t01n:lf hontenl, :í. noitC'. nntc:-; de dormir. duas 

('olh"r(,$ (das de ch:í) de Ventre-Livre ('T11 nwi-o copo de a~rlia, nüo Com o fim de esclarecer os I mais $500 de Taxa de Saúde 

e"queça hoj~ _ nossos leitores sôbre tudo que não pagando nada de custas. 
 COMPANHIA 

diga respeito ao registro de INTERNACIONAL 
TOllle rlttn~ rollwt"C's de Ventre-Livre hoie, fi noite. antt~~: de ir para arma ou licença de porte, abai- Porte de arma de de. DE 

a e:l1na. que a1nanhn. 11.': r;1 (l ,·l i:l hem (' t~:l.h:tlhar;:.i t~Oln prazer. CAPITALIZAÇÃO
i\o~ pai7.(,s n1;1i~ adeantados <lo 11lt1f1tlo os 1101>1('n;-; ('sfo rçadfls fazc'rn ~~s t~~~:~~~~~e~~d~~ d~~fas ~~: tesa pessoal 

a~o;; iln. porque trabalhml1 ~('Hl tlc:-.canço c prcc+-:'1.1TI tvr ('I C"l ()il1:'l1-!0, os partição competente, que é a Para obter licença de porte Amortização de Fevereiro 
inw;-;tino:,. o ligado. o baço. os riu!':>, .! •.:alJl:~: "I.. (, :-:'~1ngtê. ,; C' :1:-; a;-t..c"~:l~;. n~~ ,Secção de Armas, Munições etc. de arma de defesa Dessoal. de- I Reaiizou·se no dia:li. em 
nCrYO:5 e o ('ora~';i.o. principrttm.cntC' o coraçüo, scnlprc C1H pcrf(,l ta s3.ude. se acha installada á Avenida verá o interessado dirigir reque presença do fiscal do Gover

liemho Luz n. 20. rimento ao Sr. Capitão Delega no. o sorteio de amortizações 
Faça como clic:-; e tome Ventre-Livre hoje. :'i noite, a !lf.e~ tle c1ünnií. de titutos desta Companhia,I 
 do da ordem Política e Sociat. tendo sido sorteadas as se-

Registro obrigatorio de juntando os seguintes docu- guintes oito combinações: Ventre-Livre tonitiC':t as ('an1ada~ lnU~L'nlare..:; ( ~ O 1'~...tO!11:lgt) e int.t'sti 
no!', c os ]í ~npa das ~\l b=-,1ancias infcctada~ e fcnn('n t:t(;t'f'S lnxicas, 

\-('rd.adei ro~ ,"C'11('nu~ . que t ..i.o grande 1l1al causam ao satlguc e üs artt'rias, todas as armas ~e~~to~~:c~f~~~ d~or~~~~e, Pa~~::~a 

ao figadn (' h':-lt;O. Ü pele (! aos olhos, :í cabt'~'a e :1.0:-; 1H.·I'\·n~. ao (:or:ll,'üo E' obrigatorio o registro de do de conducta , passado pelo 
 U Z L 
IprindpalmeilH' ;to ('\Ira~·:lo) . rins c a todus os org:."'ios do corpu. toda e qualquer arma de fogo, r;>eleg,;do ~e PoliCia, e uma JUs


Tome Ventre-Livre hoje, á noitC'. para o que deverá o interessa- "!lcaç."o firmada po: duas pes

do dirigir um requerimento ao soas_ Idoneas que provem a ne
 T E G 
Físcal Geral da referida Secção, cessldade d~ o requerente andar 

LC'lnbre-sc ~('nlpr(': nesta Capitat, 011 ao Fiscal Re- armado.. . Xyygional ou Delegado de Polícia Pagara a licença de porte deVentre-Livre nrlO é purgani.p no interior do Estado. Dev~ arllla .de defesa p.essoal 25$000 
acompanhar a esse requerimen- em sellos, estadual~, $500 de ta L I Zto um atlestado de conclucta, xa de saude e maiS 5$000 deTc..'nha sernprc e11l casa 
do proprietario da arma, passa- custas. 
do pelo Delegado de Policia. A - 

alguns vidro< ele Ventre-Livre G F JO registro da arma custará: ppreensao de armas 
55000 em sellos estadu~is, $\500 multas, etc. 
de taxa de Saúde e mais 2$OUO AMWde custas. As armas appreendidas e que 

não estejam competentemente 
registradas, sujeitarão o propri

.------------------.- ----. i Para Z K Dter saúde e Porte de arma de caça etario das mesmas á mulla de 
200;1\000, appreensão e processo. 


BANCO DO BRASIL IlegTia Para obter licença de porte As armas registradas , porém, E R 5
de arma de caça, o interessado conduzidas por quem não tiver 
Não interrompam o paga- I

CONCURSO PARA AUXILIARES Procuremos obedecer aos pre- ~~v~~~ ~!~ft~o u~ele~:~t~er~~eO~~ ~nesl:l~:~:a se~:o ~;;~ee~~~~asa: mento regutar das mensalidll
ceitos de hygiene. para ter saúde dem Política e Social, juntando mullados os proprietarios. des dos seus titulos_ 

AviM8-Be 80S candidatos, inscritos no ~oncurso e alegria. Os livros de hygiene folha corrida, passada pelo Es- Ninguem nem mesmo autori 19~io 1~~~:::'iO cg~t~~~~::à~~o ~~ I 
para AUXILIARES qua a prova de datilografia será d.evem_ ser. de leitura obrígatú- crivão do Crime, e attestado ou dades poderá conduzir arma sem portado.es que deIxaram de '. 
feita Da Séde da Agência Local, á rua Trajano, n. 2, na , nao so na escola ~omo n_os certidão de que obteve licença que esta estejll registrada e a receb~r os respectivos premios -~ 

com inicio ás 9 boras do dia 5 do corrente (domingo). Ilares. Mtllto,s delles sao escnp- para caçar (da Delegacia Fiscal pessoa tenha Ikença de por ~~~ar:;~n~~::~':nWor~Oe'::..06 seus l 
As provas de Português e Estenografia serão tos d.e tal forma que os lemos ou Collectorias Federaís do in- te_ 

feitas no dia 11 (sábado), á tarde; e no dia 12 do com Imlllenso praker e,_ sobretu terior). A licença de porte devera ser 
mês corrente (domingo). de manbã e de tarde, se Iao. com. grande aproveltame!lto. Pagará o interessado pelo por ' conduzida juntamente com a ar

I 
l?:Ô~0:~~1:~~~~eO!it~~s~~~ I
vidados li receber o reem

bolso garantido. na séde da
bilidade, em local que será oportunamente designa ~: ~%~~:~emSi~e~:J:ua::~~r~~ 5$000 de sellos estaduais e appreendida. Companbia, 


realizarão as demais provas de Arlmética e Conta Segu~ndo-se os precelt?s te de arma de caça, apenas. ma, para evitar seja a mesma 

do neste jornal. 
fraqueza e de desânimo queFlorianopolis, 1° de Março de 1939. ou com 05 Agentes Gcraes: 
escravizam tant88 vlctimas 

Pelo «BANCO DO BRASIL. - FLORIANOPOLIS nas cidades e nos campos. LIVONIUS &; OIA_. 
BLUMENAUA bygiena ensina não só 

José Pedro Oil-Contador a defesa contra as doenças, ~~~~~a.......... 
como tambem as medidas 

-----:--. paramanter o pbyaico e o psy- VENDE-SE ~~i~l~~~79 4v.-2 chico em Derreita Iórma, 

João Lfal de Meirelles Junior-Gerente 

com lOS metfoR de frente. Dor
Nos tempos que correm ha 800 de fundo, situada ua -ci
muita gerte nervosa porque dade de Biguassu com duas
não sabe alimentar-se con casas pequenas, calesal, gran
venientemente e porque não de mandiocal, pastagem e ma
dorme nas horas de desçan to cerrado. Trata-se com o 
ao. dr. Fulvio Aducci, á rua João

Existem muitas pe8soas Pinto, 18 (sobrado). v--H 
«nervosas», desanimadas, irri 
laveis, neurastbenicas, só por
que não sabem dividIr bem o 
dia. 

Para combater o desânimo, 
a irritação, a neuraathenia, 

. nada mais fllCIl: regularizar 
a vida, deitar-se nas horas 
convanientes e usar o es
plendido Tonos[osfan da Casa 
Bayer, obedecendo ás demais~~:~:' r4 -: regras estatuídas pela bygie

Numerosas pessoas que u
saram o TOlloslosfan ficaram 
admiradas do bem-estar que 
sentiram apenas com as duas:~ ~"1~~~ =- .. _ 

ne. 

prlP1eiras injeções desse pre Trabalho, 
cioso medicamento- absolu e physicos muito uhaustivoI;: t · ' 'blelud~ ~:~d~;:'n~:'aa~~:~~~~ ~~:~~a~~J~ um grande detamente Indolor e de grande - d i'pcndio 

-J~." Incapaz de produz" o que se espera delle proveito para os enfraqueci- ____._______._._____.________ energias. Essa! energias pr~
, '-- - e aue elle. de resto, pÔde dar - não e a Pre cisam ler renovadas sempre,

quica-Vicio; .; peOI: é a Preguica-Doenca. a caracterís para que: eltcs pOS$am vencer


doe, sejam c~ianças, adultos 
tica da "Opilação", da qual é um dos sYlDplomas mais ou velhos. todos 03 obstacu!os d'eM. 

expressivos. phasc: da vida. Inclua dia
Aos alumnos do Art. 100 e do 

riamente nas suas refeiçõca 


a "Heo - Necalorina", que restitue ao enlermo ã .aude e 

Para comboiar essa preguiça doentia_ basla tomar 

08 saborosos :sa.lgado:!, cremes, 


; a disposicão para o lTabalho_ 

(urso (iymnasial 

doces, tortas, etc., preparada.
Acha-se aberta a matricula de um curso diurno com o MAIZENA DURYEA 

A Neo - Necatorina é um vemlifugo poderoso, acon e nocturno intensivo (matllematica e cbimical, para 08 - o producto mais nutritivoJUVENTUDf
dicionado em capsulas roseas contendo tetroch-Ioreto de alumnos de 1· á 5" series. Os interessados poderão que: se conhece, um verda

carbono em solulo solido e optimamente -tolerado pelo obtf'r Informações com o professor Martins Netto, no deiro lerador de cner,i••• 


: organismo humano. '" CURSO MILTON, das 18 ás 18,30 horas.AlEX~NDDE •75 15v.- 9: lWEO-NECATORINA GRATIS 1 - Envio-no. o 
coupon abairo e receber4 

\.  ---_.. _-

que ensIna conJO cj/fj 
preparar prato~ .IrDr. Joaquim Madeira Neves ::;~;s:r;1 
delicio503 com a ,.. 
colebre Mai.ena ~ 

Medico - Oculista 
Formado pela Faculdade de Medlcloa da Universidade Duryea. 1'IIIIIIIii'... 

do RIo de laDelro 
MAIZENA BRASIL S.A. 

f;O-1II FERIDA que resisti 
Tralameolo cllolco e clrurglco de lodas 8S molestlas Caba r...aI 2912 _ Sii. P.... 

dos olhos RftIII.tt.-ID~ GRATIS D MU 11.....CALENDULA CONCRETA Cura0 de cperlelçoameDlo Da especIalidade, com o dr. 40a ..lbor JIOIIIIUIa para feridas, queimaduras e Pilulo Pilbo. no Serviço do Prol. David SaoaoD, DO Hos "'.L'_______ 1 . ulceras utigu pllal da Puod~çiio G!Jlfr~e-GD'ole do Rio de lanelro _~OI-_____ 1
Nlo eealuDdIr com a PQmada commum de Calendula. Completa a"parelbagem para exames de sua especialidade BúJam CALENDULA CONCRETA em tod.. aI ---'-;:------1Eleolrlcldade Médica, Cllolca Geral ..11'>pharJDaciu. 

CODllohaa dlartcmeole das 16 ás 18 - , .• , r . , ", OUIHI!Depoaltarlo Delta oapital: PBABAI. STO. AGOSTINHO CONSULTORIO ~ua lolio Ptolo 7 sob. Teleph. 1456 
I l ' l :. .. .. " 1.1 Oi ~ IRu COBMlbelro Mafra-1fJ . RESIDBNClA: Rua TeDente Silveira 57 TRLBPB. 11121 , ... I t .. , I 
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Futeból infantil . nossas crianças se enh'egam I ' 	 methodo e o exaggero só caio contrário, produz-se 11 
:á prática do futeból. Nos ção, das crianças, não com mentação tenha menor am- póde ser contraproducente. estafa, o esgotamento, a in-

Nenhum esporte grangeou ' educandarios, sobretudo nos portam o mesmo dispendio plitude. A demais disso, um Não condemnamos a práti- toxicaçlio, etc. 
t. 	 entre nós, maior popularida- i internatos, o (uleból é bas· de energia que se póde exi- menino jogar futeból durante ca do futeból por meninos, o (Da revista «Educação Plly

de do que o (uteból, nem I tante praticado, as partidas gir de um bomem. Absurda- 40 minut~s sem interrupçlio, que achamos condemnavel é slca» 
nenbum outro é , com mais I são frequentes. Entretanto, mente, as partidas slio dis- não é praticar esporte, e ar- que as partidas sejam dispu 
intensidade praticado. Em inem sempre são aconselha· putadas em campo com as ruinar o organismo, produ- tadas em campos destinados Gabardinho ingressou 

~~::~ej~! dC~da~~:BO v~~~s~ 11: id:i~d~~~Ç~O P~~~~iC~,e póvJ:!: ~i~~ns~~~s regt~I!;~:tad:1I 4~ !~~~~i:~~o~mcJ';:j:~~~~~ dde~ ~!n:~ejas jogadas por ho- na Portuguesa 
campos. !mesmo, ser prejudicial e minl!tos. desmedido esfôrço dispendi- De acôrdo com as condic- Gabardinho, . o impetuoso 

O fútebol teve o dom de ! comprometter o organismo. E' êrro imperdoavel. do. Desse exaggero poderão . ções physicas dos disputan- commandante da oUensiva do 
des~ertar interêsse em nossa! Os ~irillentes atêm·se em O~ campoI! devem ser r~ - re~ultar males terriveis que ' tes,. com a sua idade physio- Ferroviario, campeão para
menIDada, de !l_~trabi~la para ' demaSIa, ás. regras de fute-I duzldos. para que as corrl- athngem. o coração. ' loglCa, deverá ser nlio só naense, &Bsignou contracto 
os campos. ~' nOI!!V6!, (o 1;ól , eaqu e clct o~ de que 06 das tenbam menor extenão, . , A pratIca do esporte como marcado o campo como a com a Portuguesa de Espor
entbusi8smo com que as organismos ainda em forma- / para que o ambito de movi- ' tudo o mais na vida, exige duração de cada período. No; ies, de S. Paulo. 

• 	 • TÃO ECONÔMICO 
QUE SUA SATiSFAÇÃO AUMINTARÁ 
DI QUILÔMETRO EM QUILÔMETRO: A.R FRANCE : li 	v~~:: m~~~~~!~le I 

i installa os «quadros»I para os mesmos. 

Preço& modicos. 

RUI Joio Pinto, 14
• FECHAMENTOS DAS MALAS: •• Para O Norte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 	 Serviço garantido 

< • U " SABBADO, ás 11 horas nos Correios • 
18 v.-33• Para o Sul. URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLIVIA, PERU • 

• • cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 

• - Brasil-Europa em 2 dias - ·1 	 Or. BulCla Vilnna 
: 	 A G E N T E S: : 

Consult:lo 'RuaI 
J oAo Pinto 0_ 
brado). Consultas da 

• ERNESTO RIGGENBACH & Cia. 1tda. • 	 18 (so:• Rua Cnnselheiro Maf~a, 36 :/• 1 é.s 3 horas da tar
• 	 Telephone: - 1626 Florianopolis • de. Aos pobres 

Consultas no Hospi
tal de Caridade. é,s 
8 horas da manbl.. 

AJlEMKAS. LYMPHlTICASE Vende-se uma casa 

• 	 ED-I'I"A' Lhá um anno construida, si- Vende, se ou aluga-se
Ituada a rua Plazza (Estreito), Vende-se ou aluga-se a Cigar
com 450 m2, tendo ágUlL e raria cRio Branco», bem co
óssa sanitaria. Tratar á rua De ordem do Departamento - adição, sublração, mulllpll- nhecida e afreguesada, annexao 

;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;~'l~'i~ra:d~e:n~te~s~n~. ~3~,F~I~0:ri~a~nO~p~O~Ii~8~'1 AdmInIstrativo do Serviço Pu-' cllçio e dIvisão. ao Café do mesmo nome. Tra
---.- - -- - .- -,..- ..------ conheclmenlo DOS IDleresslIdos ra CODtlDUO obedecerá ao crl- 96 20v-1O 

I47 30V 9 blico, fazemos publico pllra 5. O iulll'ameolo dll provlI PII- lar na mesma.~
~~ed~P04~UDb::~I:~loco'!e~~I~ tér!) !~~~cl~~~8 dll leitura e 	 ''=B=C=L=B=C=T=I=~==A='I 
de aDtecedeDclII, serão reall?:lI- sÔbre as quatro operações 
dllS, Deala Caplrol, as provas - !íD poutos; , .AHRUlfClOS - l 
de classIfIcação, estabelecidas b) atestados - liO pontol, - • r ••••la. de 
no ilem-9-dlls inslruçOell IIpro- 6. A prova será realizada ...~. de 
vedei pelo Sr. PresIdente d!! nesla Capital, em 10c~I, dia 9 1- - ~'tn'1- .._ ... I"". i 
r9:~b~~r~ :~o~e~:m~~~~:de~r ~~:a;::~:g:uclf~~~~d:~~ :':'-I"!~~_!·~~ 
Iro de cada Qu!!dro e respe- nos, 46 hor~s. 
crivo Mlnlsterlo, oa c1ds~e l.tl- 7. O cllodldato, ao ser cha 
eiai da carreira de Conlinuo dOIl mado para a prova. devlrá e Justino Adalberto 
funciona,los efffivos da car- xlblr qualquer doa documeo Leal e Izaltina 
relra de :leI vente Que ~e eo- tos segulotes, que o IdeDtlfI Augusta Lealconlram nas cond'çôz:I prevla- que: carreIra de Ideotldllde, ca
tu 00 Decreto-Lei O.f) 146, de deroeta de reservista, cllrteira pirllclpam aos seus patenles e 
29 de Denmbro de 19117. profls:lloolll ou elelloral; oesta pessoas de suas tela(Oes que 

Foram amortizados pelo sorteIo de 31 de ,Janeiro de 19ii8 De acordo com aa relações ocasIão faril, lambem, enlre sua IiIha MARIA-JOSE' con
organtzadas pelas Comissões ga dOI alesllldos de capacida \Jactou casamenlo com o sr. 
de ellcltncl/J, posteriormente de para a fuoção, zêlo e ur JOSE' MENDES.77 TITULOS AMORTIZADOS POR 880 CONTOS revlslas, e as decieOes daquel- bauldade, psssadol! p~los c:he y I
19 Departamento, em petlçOes fe! Imedlatoll. 
que lhe foram dlrlll'ld!!s, eslão a. Nãn haverá segunda chll- JOSE'.e:MARIA-JOSE' 

com as seguiotes combinações: IDscritoll parll as provlIs os mada, perdendo o dirello li 
~:~~n~:PII~~~venles servIndo :~~v: mees::~ faa:;'f:.e~a~e:Jf: apresentam-SE noIvos 

QYQ DYS VGT BNQ VPO HPQ Eslado de Saola Clllharina da~e~~~:~~lIr~cm li respecltva Fpolls, 15·2-39 
(florlllnopolls) _ c1as:liflcaçao, 011 candidatos 78 5v-5 

MINISTERIO DA FAZENDA receberão um certlftcado, ex _.__;;;;;;;;;;~_Amortizado com 50 contos Quadro VIII pedIdo pela Divlslio do Pun
SNR, DR. BERNARDINO DEL VECCI'fIA, Gerante do BrinCO F,lcê•• Leopoldo ' Frllnclsco Meira c1on6rlo Público. deste Depar

Italiano, em Rio Prelo - Sio Paulo. 	 PR~CISANDOReoato RIIIII tameDlo, que 011 hllbllllará 110 
Quadro XII aproveitamento, lia clallle Inl 

Amortizados com 25 contos: Lloo Josê I'ernaodell. _ clal, da carreIra de ConUnuo, JepUTn I SIIII
SNR. M. LEAL - !tabun. - B.hi. 3. A provlI de Clllslllflcaçllo do QUlldro e MIDlslérlo, a que 
SNR. LEANDRO AUGUSTO PEREIRA, Correclor de Fundai Publico, de Servenle parll Coolfnuo perteocer. Não faça Experltntil' 

Edificio C.nten.rio - Victo,!11 - Elpilito Slnlo, compreeoderá: 10. Qualllquer Informações TOME 80 
SNR. 1.0 TENENTE OCINAR SEBASTIAO PINHEIRO DE ALMEIDA, a) exercfcloll de leitura e IIÔ- poderão lIer obtidas nll De-

São Borjl - Rio Grande do Sul. bre ali quatro operacOes; lell'e.cla F 'Bcal e Diretoria Re 
SNR. BENEDICTO DOS SANTOS GUERREIRO, comm.rc. propr. dI b) lulgllm2Dlo de lIteslados 11'10001 dali 9 ás a, 00& dias ELIXIR 

,C"I Sio B.nedieto., ellaçio d. S.ldlnh. M.,inho, Dal. de capacIdade para li função, úteis. DE 
Corr.gol - Sio PlUlo. zelo e urbaDldade, passlldos Plorlttnóoolls, 25 de Feve 

SNR. J. C. C.mlrgo, r.,id.nt. em Sio P.ulo. pelos chefes Imedlllloa;_ relro de 1939. NOGUEIRA!i ~lr:r~V!lre-::~I~:lI ~o::e:pe_ A Comlllsáo execullva:
Amortizados com 10 contos: 	 Mm..... 4. Cu,.4•• 

queoos trechos de educação p6gs~ rPe~8'~~~Vi~~~I.CAM70 titulosno valor de 700 contos. o EU..., •• N.......:::::~I ~Cf~l~f~II~Bd~~!~:la o~ PAULO DALLE AFFLALO • o uuico dapuratift ••• 
Amortizado com 5 contos (Premio Unico) I - Patrloti8mo - Serviço MI- - Dlrelor Realooal C. Te ezhibe • pro... HIIlfN 

SNR. ALFREDO MARCOZ, Ru. Gonç.lv., Di.., 39-C.pllal F.d.,.1 (Premio Unlco Utar - Symboloa da Patrla - le\íAURICIO MOREIRA DA oom DOftll atteM.d.... 
lOU -..I~ onnIi... l~ug!ae~:: ~:l!bfu~CI~~~~~~ COSTA LIMA - Cootador


Até Janeiro p. passado deveodo 011 caodldatos, ",o secolooal da Odeallcll Placal..

ia fOi am amorti2ados 56.265 contos de réis relpooder a quel16es objetivas, 


Solicitai a relação completa dos titulos amortizado!!, oa ~~d~u:~::ho,cd':m:n:~r~~ol:o!~I"w--------------------... 

Séde Social ou ao Sub-Agente da ~~de:lldãeO e~:r~:~w~ae:c~~~;acl- o advogado

Sul Amer.ica (apitaliza ão qu~~r~ao:e~:~~;!O:ãOS~:~~IV~~ José Aeeado Soares Moreira 
commulcl aoe ... cbca... destll c.plllll e do IlIterlor 

ADOLFO ' quest.,u 
., rão dados compllca;los ou em 

do Bltado .... coedllaa I ueroer lua prollalo perante IBOETTCHER, FJorianopolts, Rua Fellppe Schmidt, 11 graode Dúmer~: 3ão 
C6rte de appellaçlo

O 1M0xllll0 IOrl.io d••morlinçio ••ri ,..lindo .m 28 d. Fav.,.lro d. 19'9 il 14 h_. d:I~~af:lde~~Oe.'t::oD:od~~':::_______. elemeotllrdlla qualra OpI"t:O.al'lo.______________________ 
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4 () BSTADO:..Qulnltdeira, ~ d" Marco de t939 ...~ m 

:··········.··········.!·····_~·····'··~i ;e tft ~. ,& ~ : Cumprindo uma: A S ~f A E S , .lríIjiI ~ + 4J. ~~. promessa
• Aconselhamos o afamado LOMBR1COIDE INDIANO de Saf- .1 " i Damos puhllcidRd~. pelo interê.· ' 
• 	 ~e~to Barata, :'pf~lessor de. ~arasitologia da Faculdade de Me- fil. to D;d~~~~A~r:t7\.\1D ·f:rJ:~v~:: e ~·:r.Jla:eUu~~iooario~: dlfel!oS , ;;.qJ;s p:.~,,';;8e~!~~~~~~ra P~~~ufn~~ 
• dlclDa de Porto hJegre. E mfalllvel na expu)sl1o de vermes, eJ Púhli-o fazemos públlcl' I'ao 2.0 FUllcctooarlos: de es c,ar~a. as.,glla~a pelo ar..Carlos de 
C tl\i como iombr1~tl8 oxiurus, ancylostomus, etc. 30 acnos dê e Iro co'obecimento do~ ioiere!- I' N~ponsllbllidCJdes; ver . ~~f;~~e. advogado no !l10 de .la· 
• 	 u~o têm d-eITl.CJnstrado I;/, t:TlB. errtcacla. .~ sildo~ que opo rtunameote com ~ ° Lei 0.0 284, de 28 de ' .Venho com 11 presonte cumprir 
• 	 . . ... . ' ~ aviso d~ 48 ho.ras peJo menos OUI~bro ,~e 1?31l; o : ~~~~rg~:l~a g~~1 é ~e dle~~1:'8Ç:~1'

Li 1; fi U ~ f 7 A f< lOS: t't de aolecea.ncla, . B'rllo rel!lI · 4. De ,rll.to L"'I 11 . ,204, de iJorrl.els so lfrlmento. do estomag".• :O.·LOC . H-.·-· t)- .;"'~{ ·· ·~ . 'n fI' I" n., zad3~.n€sta . C8pJl8J , ~s pro- 25~dc J~oelro det93S; I Faço-aunlcameolecomollltullo
• CA « . ;.Jo L.·t: t ~....Es: :~:,; /1-' - orlanopo 1 S ., VIIII de c lp.ss tllcaçll.o, ,:stflbe ;).0 DecrelOS ns. 2.2;;0, de de ser utll áa pe'.08S que sQlfrm:1 

811P. ti lec idas no lte m-7·d M IDslru. 28 de Jlinelro de 19 ,~8 " 3.409 ~~1I~~~:::;\~8\!:,~ mc~l~oqU:oe:~~ 
•••••.s~lIJtQ!••QlC•••• ó!!.!l~•••••••••••••••••• çõ es aprov/ld~s pelo Sr. Pre· de 6 de Dezembro de 1938. do 81>parêlho dlge.lho cEUe sollre 
--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:- ---:, ~Idente da R~r\ úb!ica, em 8 d, I)." Decreto-Ld r. ° 240. di mUllu do estom.go •. dIzIa n"nhll'---- I IOII:C Agosto de 1931', para aprovei- 4 de FevereIro de 1938: .en h~ra peMhzóoa 

"I-SUE' SAIIGUEI SIUIGIR::1 a tamentf' . deot·o de c ~da Qua· 7.° De~-ei(lR · Lel~ n . 426 e1 H k(arios mp( e S A ol~1I • • UL. I, ~fp~R~ ~~~~~(:V3t1M~~;~~~;.~o, ~~ t~~Í:, ~~ \~:~; M!lio 8 d~ -- n 	 Nn e 

• • j' 	 Adminir. tra llvo, dos 8." Dzcre!o· Ltl! 11 .° 579.S A N G U t li O l IOficiei 	 di I 
Matriz: FLORIANOPOLlS 	 1&. fi :~~r~~~~~~o~:sfect~~~~çõ~~e pr~e 309~~ci~g~~I~:ç~9~J8;dO Min;s. 

Filiais em: Blumenau, Cruzeiro do t':lul. LRges. (Formula Alemã) ~~t~~ g~ g:~e~~~~~e! dtld1i'lf' ~'I~~a~f'~U ! p ertence () Iuo· 

Laguna e S. Frfl.Dclsco-·MostrUllfio em Tubarão De a cordo com as r e ld cõ~~ 10. Noçõ ' lI Il,'r'lls de conte-


E' o uDico fo rtificante no orgonizttdsR pel!ls Coml9~õr' bilidade púbJic ~ ; orçMII\'utO. 

mundo com 8 el~mentos de Eficlenc io . postorinrmen/{' receita púhll;a e de~J)eSi 

/onicos: Phosphoro, Cal- rQVislil~. O ~ s decI8ü ~8 daque · núblic ... . 

cio, Arsen:a/C\, Vanada/o, le D zportam ento e m peliçôe , 5 ,- O candida' o poo lré 

e/c. Com o seu uso no fim que lhe foram dirlgid~~, es levcr r~r 1 c0o ~ul: d, <1 I ~g i ,
de 20 dias, oo/a-se: t!lo ins(' rito8 p a r 'l <s p .. ...VII ' 'ação in~ic~dc. 


l' - L~vaotamcnjo "eml os segulatfl" escritur!lrlo~Rer 

das fôrçlls e vollalclIInedb- vi{)do Desta. C_pital : O JULGAMENTO 

Ii do appellte; 6 - O iulR'a <l'~ nto dóS pro

2· ..DI:'58P9~reclmwtopor SANTA CA'l'ARINA (FLORIA '1all ()b~d~cerá a') s~guiu" 
comple!o d&s dóres de C!I' NOPOLlS) critério; 
~;~' In~on:l[\la r. I!ervos!~,- MIN!STERIO DA VIA ÇÃO E ~) red r çã ,) e inf<1fmação DR. CARLOS DE FREITAS 

3'-Combate ,edlcal dd OBRAS PUBLICAS Of~!~~e~';op r3:e~~~~u?gem 1;; De fac to, vIvia em constante re
depressil\l nerVO!2 e do Em- .~ O " U nto~ ; t:lmc: qu ', lquer al!mcnto mais (orte 
mellrec!meoto dr. 8rnb()~ OI C UADR XX II ehlriza de Infor maçí!1 . 15 t~d~~~~~::'~:n~:~~~P~:~d~~~~vab~ro 
sexo~; i'í.ll06. Adm':r Gonzaga. po%~; 'Ivel na bôCC3 do estl'm. go. um~ 
vB~~~:~~rri~'~O3d~i1~2c 3.007. A:Jtónio )laquim Ja legi,lação ildequddil 15 az~ à~S~~r[~t~~~:~ em diante os 

cint... . pOUlOS; males se oggravllranJ Itlnlo que 

deOdeSs.c!loMbDeCriltDOI'(;cl~nnlillifl~CrBii.~ ;;.008 Antônio ,I ... Mp,.1eiro; perfeição do IJsbalho 15 me I!zeram p, n,5r "ti) que tibh.. 
• ~ BarboFa. ~on / os ; ulcere. DO eMomag~. "Dilo duvloo 

Op!n!io do dr. M~noel Soa 3009 Arnaldo Dutra. b) IllUlos 50 - on '05 . ~e~~~ p~~sq;~e ti~~!C~~~: J~~Rd: ~~: 
re~ deCo",tl' 3.010. Carlota v.On Dreyrus. 7 - Não havera 5egund l numeros PSpéci[co •. itJUlllrucnt~ . o 

3.011 . CarlDEn Barbosa. chamada, perde!ldo di reitc á mat sggrliv.-}e c.da w z ",Pois: f i 
5.012. Carmen M!lia de Oli- Jrova e ao l:IproveilDmen!o, qu~ quandO tjve. de um médi"o aml, ' 

f
ve3i.r081·3 CóJI'O de OI'I'velra V .. I'. 11 mesma facul/t, o clIodidllt ~i~oc1:\~:. rlC::',~1h~iC~~~~çoofti~i i~ridas. 	 , que fallar . Lego no pl'imelro vld"o c:omece... 

mesmo de mâo ;za 	 B - O candidêllo, ao 3'" úb.~rv"r melhora;;. O pc,o 110 e.. caracter, ecze . :.1.014. Crislóvã" NUiles Pire ~, chamado paro li prova. dev~rá tomagl" a dór no c,"beçn. o. desar· 


Mantemos em depósito todas as peças sobre e na hygiene 3.U15 Elzu. Helm • ex,b:r qualquer do~ docum.nl()~ ~~~~a~c~:~td~:~~'~~~~;'~ d: ';;i~' ~~.: 

Iintima das se- 1.016. Gumercinao Camioha. seguintes, Que o ideotlliqce: ~Igun. vlaroa. PO""" ,.[[irmar qUtl 


mas, espinhas, 

salentes e mesmo mecanismos completo~. 3.017. Ioldnda Geolil Costa cltr!el ra de ídenlid"d~. cdder eshlu r!ltlicalmente curftdo. 
3018 João da Mata BUZ\1D' netil de reservista, c3rlei ,'a prc> Para quem soll .. ou nnnos seKul

!~~~~~Sen~~~~ftl~~ 
res brancas,Em CIISCt'I de dE'l1rr~nl (l !! 011 proprlq:torlol serâo IIrten· 

etc.l 3.019 . • Ioel Vieira de SOUSl\' fi ss ional ou elelloral. ~~~d~o~~e~uó/ ~~tU~~lbll~~:8de~tl:~ 
GYSA 3.020. ,Jorge Miguel Malti. 9 - Solvo motivo de ord~m nllQ be.itel em vir a público attes. 

dldos ImmoedlntllmeDle, tlem oecest'lldade de IIgUlmlllrem 
li vlndll de peÇ1l1! ou df!volv~rem o. refrigeradorell pllrll oi santo remedio 3.021. J orge Tomletino de superior, de que n~luralment ~ lar os benellclos que me tõonxe o serem oODurll!dcs em $io P~ulo ou DO Rio :de IImelro. Lab.: RUA PIOf. AL· Sou~a . drc ~r;erá Ilvi.,o aos IO!2re33a Elixir Clntra de Puchury. Foi me.

fIIOO GOMES, 9· RIO 3.022. Magdalenl\ Torrep . dos, os Escriturários ccn51~lllr ~ 1110 uma prompSS4 que 11z. E' um 
PILO (OIRElO 8Sg00 

• • ___ __ "0 '. _ •• " __ _ •.• __ ____ _ __ ._ ••••• • ' ••••_ _______.•• __ • 	 3.0n Maria do Carmo Bar- do preseote editai serão sub :::~vfIh~:~~'tr~~:U:=~t:~a~~,:~:' 
~~~~~~~~~~~lbOSil. 	 meli,Jos as provas oesla cap '- leB do I Inlestinos e do estomago . 
~ 3.0~4. r.bria da Conc eição lal, e m que f1c!lm, aqui. citadN Abl fIca, sr. redactnr. esse aller.

MEDICOS E DENTISTAS C osta e Sou8a· e onde ~gu~tdarão 11 chà!l1a~ (. ~~d~I~:rn:,~~~~ ~;:t~~~~'iÇJ~e h:'~~ 
5.025. Maria Deatri. . 10 - Um/! VlZ COIlCIU!Il(l~ illdade B~!lredorll'. 

Regi_Irem _cu. diplomas, no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. Sandalias 3.026. Maria do Pdlroc1ni" os Irobalbo5 das prov~s, de D
Rodrll!'ue@. cordo com a respectiva c1d~ Quer ser feliz 


F. C A S T R O 3.027. Nelson de Almeida si!lcação, os cllodidalos rece Em negocios, amores , ter sür
M.xicO n .~ 164 10,c .11.. 10~ , 101A de liras Codho. berão um cerllflclldo, exp2did" te, saúde e realizar tudo que 

do Cut_lIo - Rio d. J.noi,o. para verão :1.020. ütávlü Marquos Gui · pelll Dlvl .•ão do Funclooário. deesja? Mande 1 $~OO em sellos 
marlles. do D. A. S. p , que os hdbilit,,- e escreva ao prol. Ornar Khiva, 

Inlo.m.ções gr.ti. - R_m_11a _illo. 3.029. Osvaldo COSia rã 110 /lprov~ilamenlo nrl c1.1 ~. Caixa Postal, 3407, Rio de Ja CALÇADOS se IDicilll da carreira de Oflei neiro, que lhe indicará o meio 
de todas as MINISTERIO DA FAZENDA ai Admlo!slI'lI/ivo do Quadro f de obter triu mpho, prosperida 

qualidades QUADRO VII M'nls'ério 11 q!le Cdda um per de, fortuna e saúde. Não hesite. 
3.030. Tycho Brahe fero leoce. 

TAMANCOS MEXI PRECISANDOnandes . 11 - Qllaisque~ loformacõ 
QUADRO VIII es poderao ser obtida:! nll D~CANOS para 5'051 . Alcides Toleollno de legadll FI"ci\1 e D;relori" R~

PRAIAS DE BANHOS Sou"a. glooal. das 9 ás 12. nos dia · Desanimado de tanto 	 f;t.~lft;~~:3.032 Clcero Cândid" úl",!S. .
Cintos - Chinelos - Bo Ckulllo. florlanrp olie , 25 de Fevere· 

. ;~~~
Com",""''' FERIDAS.

B:~~~~OS ~~~~~?r:~o fllu, /0 iro de 1939. ESPINHA.S. RHBUIIA·nés - Luvas, etc. 	 TISllOS, ele.6soffrer e cansado 
3.054, Mus/aphci Ipé e Silvi!. A Comissão ex~culivll:Artigos par a sapatei QUADRO Xli JOSE' DE OLIVEIRA CAM ros e selleiros 5.035. Aotonlo Prdb.de remédio I 	 - 08. 11ALND ND6LLMIII 'POS D~lell'ado FI~cal.3.036. João :>edro S ,lveird PAULO DALLE AFFLALOCortume e Fábrica de SOU311. Dlre/or R;'lIional C TI!I~R'r. Com prcilica DQS hOllplf.:l!~ 

O H. Leollel SilVI!, praça D.o 21 do 9.0 Bata de Calçados AS PROVAS DE CLASSI· MAURICIO MOREIRA DA' ruropeull 


IMo de Caçlldores, Pelut~~, Pio GranJe do Sul, FICAÇÃO COSTA LIM!\ - Conladol 
 CLINICA MEDICA .BII 
declara: .. BARREIROS. b - As prOVdS de clllssl· seccloolll dll Dtlegacla FI~cal. GERAL 

«Ha muitos 80005, vinha sollrendo, dlll e noi flcllçãO com;l~eend~rlio: Coosultlls dll8 10 tie 12 ti 
te, de lorles dores DOS 01i805 e 00 eslomóg<" sobretu· 8) redação e InlormllçAo 81 3v·1 di'l~ 16 á3 18 horll3 
do IIPÕ' qualquer refelçã ,·, 8todo ebrjgddo 11 ir /l01l oflctal à vhh dil lelj'h lõção INSTI'I'UTO DE ELEl'ROCAR-

UlOORAPHIA ClJNICAPé8, CIOCO e maIs VOzes duran :e ~ nohe. Já desllol	 (Contllbilldade e DIreito Ac.I Curso de aperfeIçoamento em 
medo de IlInto soflrr~r e CaD8i1~0 de tl!nto~ remlldlo8, minb:rativo); doenç8ll do corllç4o ldlagD08
ueel, Bflnal, p,)r conllelho de um cifrr.llrads, o "GALE b) julg~meolo de t1tulo~, «co precIso das moleslla8 car
NOGAL., podendo garlln'ir, com o lestemunho até de compreeodldos como tais 11· dlaC8a por tfaf:jd08 electrlcos) 
meus 8upel iore~, que recupere i 11 s tl ude por c ompleto peOifll 08 relativos 11 coneur ClJ~~tA~ED~~~~~DO

'A.l~eureux 
DepósIto: RUI C. MaFra. 39 	 A.aignaluroa • annundoa em todo.IIpena8 	com 6 frascol' de~se 1I'llode depurativo». 808 realizados pllrll a profls- oa 'orna•• e r ••lataa do pala • do NERVOSO 

Pelotas, RIo Graod" do Sul. ___~q5Ao b"rocrctfca e em que ;~~fon~·Vr~p~:a';~~c!::!.~~::' R:!:~ GABINETE DE ELF.CTRO· 
17 lenha sido habill/ado oon- ohoa "" Carloll:•• *" lmpr...o. * V.n TERAPIAo da ..,.u1.CI d. , • .tatas ••tr.a.qelrCd. Oudfts curlas. Ralos ultra·Vlo(Firma r<collhecidd) - - .-----.--.---- curreolr. 

!lua Sele I.Dt•• " - .11••••• 1~I7D • lel88. Ralos tnlra-vermelboe e 
Os Sypbillllcos cu RheuRllltlcO!, olio devem " - Bssa! provas veraDrlio 2·U02 • S. PAULO - Annldm RI. Eleclrlcldade médica 

desan:mllr; se tudo expellmentaram e Dsdll lhes opro Ô bll: .rmnco. 1~7 - CÚ....tal. 2512 .1110 Laboratorlos de Mlcrosoo
veltou. devem recorrer, ~em perdll de lemp~, 110 «GA Dr. Augusto de 	 pia e 1D41Y185 ClinicaiLENOGAL,. poderosc depur3õ"r· tonlco , rórmula do Exames de sangue. para d/a
especldllstll de VII8111 cuItU ' 8, O". Prederlco W. Roma  gnoslloo da sypbllfe (rollcçõee 
DO. A IIcçA·, de~se gr /O nde e e lf. clz medicamento, é Paula de Waaaerm8nD .de Heobt 
rllplda e segurll. Jogo ã ~ prlme irll3 dÓ8l!s . V~oce pnsl TIU, Kabn e Saobe ZorgeJ 

MEDICO 	 'Dlagllostlco do Imp!lludlamo,I~Dôr de dente?rivomeote, quando os oulros IIÍ Itohem flllb~do' 
O cGALENOGAL», ti o un!co remedio que res -Doenças de s8nboral ~~~l::'med~eu~~~:(r:~:'; 

IItue li saude, sem es/ragllr qUlllqu p.r orllAo porque i P.rtoll de A.obelo Zondeok, para dia· 
o UNICO que diz NÃO CONTER ALCOOL e que .- OIJl,acGes - CERA P .-1- .. &::.~: s~e~: d:~~:~~e~:
reillmeDte DAo tem. quldo racblNl800 e qualquer CONSIlLTORIO p6equlaa para eluc/d9.çlo de Rua Victor Meirelles D. 26 dlagnoatioa..Encontra-se em todas 	 as Pharmacias as 5br~

10 1/2 e das 2 as 4 horas Fem. Machado. 6do Bra8U e Republic&s Sul-Americanas. Tel. 14()1; Inoffensiva aos dentes -
Tlllepbone 1.195N. 1i7 Ap. L. D. N. S . P. - N. 963 RealdeDclll: VlscoDde Ouro Mio queima a bocca. FLORIANOPOLISPre/o. 42 - Trl . 1365 
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o ESTADO- ·Quinta-!elra. ~ de Março de 1939 

~------"':.I•••_................................_I'----------..;....-----: 

O Estado • 	 • Compan~ia cAlliança ~a Ba~ia» 

Diario Vespertino II [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i Fundada em 1870 Side: BAHIA 
RedacQAo e Omolnu • I_ 	 • 
r." Jc&o Pinto D. 13 •• Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl •• Seguros Terrestres e Maritimos 

'~ ,. .. Tel. lc22-Cz. poetal 1:19 Hoepcke» e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor "Max». 
Capital Realizado RI!. 9.000:000$000

I': 	 ~--: ClIpl!ôl e Reservas Rs. 57.000:000$000
• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANo'POLIS • Bens de rll1z (predial! e terrenos) Rs. 16.05-4:200$749 

AnDo N. CitoU"I: 40iSOOO I. .... .. Seguros effeclu~do:s em 1937 Rs, 3.169.677:154$8:14 
Reeeilas em 1037 RI!. 22.5115:211 $090tl"'::!~~p g= ': Linha Fpo.lis.-Rio de jan.e iro ILinha Fpolis.-Rio de JaneiroI Linha Florianopolis- : SinIstros pagos em 1037 RI!. õ.797:õ80$0Ii0 

~:::'ero a"9ul~c Escala ltalahy-S. FrancIsco I Laguna. .'= ,.
"" p S~nlos . i Escala São Francisco .11 

No Intulof: ... Trnnsporles de passsageiros ' 
...,,'..,.. • e cargas. I Transporle de cargas I Transporle de cargas. • Opera com as mais modicas taxas em 

todo o territorio nacional 
=~otre ~I • .1 
Trlme.lr.. 15$000 •..... Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete -Max . • ' 

MDODelos medtanl.. eonlrllcto w «Anna. • 8 Succurllal DO Uruguay: Reguladorp.s de IIVllrlall e Rep;e
• -Cal Hrepcke. » 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 • SeDI"[)t~:o nllll prlnclpl:lis cldlldes da AmerlclI. 
• <Anna." 23 • 

-1 
Europa e Afrlea. 

o. :!!~::!··o'::::~:V~~vf3~~les. _. Saida;í I hora da madrugada. e. I 
S 'd . l U I m' l Saidas á 1 hora daEmbarque do Srs. passagci- ' 11 as ;\s .~ \(, ra s p. 

Ao :''í:.'''!:'o::'~o:ee~:R~~:e~~!S8 • ros at~ ás 22 horas das ves- madrugada. • Agentes em florianopolis
artigos aoll(tlladoe • pcras das saidas. • 

iIiio. 	 Orc1 ens (t~ emharques até ús IOrd~l1 s de cmbarques até Orú~ns de embarques a lé • . ,I 	 CAMPOS LOBO & (ia.
~ 12 horas das vesperas das as 12 IHHas. as 12 das vesperas


ELIXIRDE.= .. ..~~i_d ~~. .. . . _ _ .... . das saidas. I. RUA FEllPPE SCHMIDT N. 39 


"'OGUEIRÃ 
 Caixa postal 19 -· Telepl/O!Ie l083-End. Tel. .ALLlANÇA» 

~ 	 : Ob!ervações: ~~e~~s~~;Ji:snt~e~;"e~~~~;~;~' d~o a~~~::~~~riâe ~accTI~~: I Escriptorjos em Itajahy, Laguna e e 	 E' expressamente prohibida a acquisição dc p~ssagens a bordo dos vapores. -l e.' 	.Rita M~r~~~. o mov imcnto de passageiros e cargas é feito pela trapiche sito • 12_p~lumenau. Sub-Agente em Lages 
Para maIs \Il[ormaçôes. na séde da 	 • --......---------------'.._, _,e Emoresa Nacional de Navegação Hoopcke •= 	 ~: rt!:l. Conselheiro N\aha n,O 30. li 

•e.e ~:;~~~~Q~e&~~••••a.e••~.,...~.GAa.9•••••• 

Dr. Saulo Ramos 
MédIco e o~rador 

Ex-assf~:an.!~&.:oFfrhoJ88sor 
RIo de Janeiro 

Especialista em Partos, Mo
le~tt8s de Sonhoras - Uro
logia -;e~~~u~at8t.:o Appa· 

Coosultorfo Rua Jo&.o Ploto, 7 
Telepbone - 1 .841. 

Resldencla: Rua VI~eonde de 
Ouro Preto, 11 - Telephone

1009.OH. RICARDO 68 P. 

GOTTSMAN 
Ex-chefe de cll II'.'E IOIIFlU(10 


n/ca do AOS 'UI.I'ITlS 

AUGMENTEM SUASHospital dfi 
VENDAS ENVIANDO ~ ...-== Nuernberg =-I·~&:: 

(Prort'. L_ Burkhardt AS ENCOMMENDAS URGENTES - :-..:.=.=.......... _.._--e E. Kreuter) 
::=..-:=::=Especialista em via COMDOIl. ---.......- Cré~ito Mútuo Pre~ial
........-..........
tinu"gia Gel ai 	 - ....... ................ -... ............aMB3..........._ ....
Svndicato Condor Ltda. Agentes, I 

Alta cirurgIa, gyne Carlos Hoopcke SA. Rua Conse ---
~ologia (doenças de lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 -- ... _--.
senhoras) e partos. 	 ...................... Clube de sorteios em


. • __ •.•.. __.____ __ . - __ • .• _ .0. __ _ _ _ __ .•___ _ ___ I 	 ----..•_. CIrurgia do systema 
.~ 

nervoso e operações 
. . de plastlca. 	 , -- mercadoriasECLECTICA 

CoDaullorlo li rUi! Tr/!III

DO. 18 (daa 10 lia 12. e 
 - -.....a............... 

das lb lis 16,30) Tele .....-._.~-

pbone - 1.2Bó MEDIDORES DE LUZResldencla A rua Es

teves Juulor, 20. - Precisa V. S. de medidor para sua instal

Telephone -- 1.131 lação? Procure obter na INSTALLADORA 


DE FLORIANOPOLlS o medidor marca ,18. .IIUBL BD~BIII 
SIEMENS. com absoluta garantia. porque CLINICA GERAL

é o melhor. 	 Anno Novo"oo Nova Sorte•••Curso de especiliza~l!.oECLECTICA R. Trajano, 11 Phone 1674 em molestia do Pulmllo. 

t ASSIGNATURAS d. ~ 	 V 
Ioma... r .... I.laL 	 moderno da, 	 Tratamento 
Offer.c.mos brtDd•• Tub~rculose ...... d....alor aos 
a •••o. a.mgnanl.... GONORRHEA (HRONICA BRONCHITE-ATHSMA 

E-~·IJ- ........ I'OS70. 	 6:000$000
- .a... UJ.O - A••Dlda lJo Não des&ulme 1 A sclencla progrediu e há uma PNEUMOTHORAX 
." - 'ooIcd.I5I1-IUO 

NOVIDADE que resolverA o seu caso. Consultoria: Rua Joio Pin
Maximo slgUlo, Carta para: to, 13 {Sob.)-Phone 1595. Muitos outros 

Resldenda: Hotel GI6fla 
Phon. 1320 

CAIXA POSTAL 1849 - S: PAULO •Antenor Morais 	 premlos menoresConsultas. das 13 as 16 horas.Ci rurSlão-dcnti.tl 

Trabalhos moderníssi


mos. Pontes e dentaduras Formidavel... Flntastico... 
anatomicaB, em todos CB ISiemens Schuckert s.A.1 
mate~~~:~~&~d08. Materiais electricos em leral 

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA:Da8 	8 ás 11 e das 16 

ás 18 horas. 
 Installadora de Florlanopolls Twlo·por 1$000 apenasRue P. Misuclinho,6 

R. Trajano, 11 Pholle 1674 
610 	 V-7671 v-34 
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6 o ESTADO, 2 de Março de 1939.. 

Sociedade BeneFicente Caixa dos ÚLTIMA HORAIDiversões II DALI E DE ACOLÁ I Empregados no Commércio I ESPORTIVA 
s. Paulo, 2. - A Liga S.RADIO. - Na, onda. de 19.76 (5' . I O ESTADO) I Assemblia Geral 

Paulo em 
ferir para o 

mls. · ou 31 .55 mil., a estlção Da- I ervlço especla para I 	 concordou trans
nnlry, d. Londres, irradiar. ..si. _ 	 I D. ordem do Snr, P,esident., convido os SIS. IS \4.0 

dia 10, á noite, o 
noite o .eguinte programma, hora· 1...------ e último jôgo da decis/l0 
rio d. Flori.nopoli" ,ociados d.stl Caixa a comparecerem á sessão de A. do titulo de' cawpeão br u

.emblél Gerll, I realiza,-se no dia 5 do corrente (do siieiro de t'uteb61.
dre~? ' 5~v;:; ~i,~o(:~oI;,~~)~c~;r~: V A TICANO, 1.-Espera-se que até do- mingo), em n05l1 séd. social, .. praçl 15 d. Novembro, S. Paulo, 2. - T reinou on
P:u.rS(:~nn:_I~~~)I.oT~~lo~m JS~I~ mingo seja coroado o novo papa. O cat- no 7 - sob., ás 10 horl. da manhã, afim de .e Ploceder tem , no Corinlllians, o meia 

ii eleição da novl Dircctoria, plrl o periodo .oclal d. direita cstharinense Garibaldi ,op. 16. (Reilliger). Ideal Pacelli i o mais cotado par. occup.r a 
1939 I 1940. 	 que integl'ava a turma pr:n

20.50 - .0 club. da occu-	 "side vacant~". cipal da Liga de S. Luís, de
paçõe. r.ra•• , por G. K. Che.ter- , 

ANTENOR BORGES- 1° Secretário Joinville, cuja a ctuação agl'atono 2.0 Epi.odio. Adaptação pa ' 
86 	 dou aos technicos corinthiar. r.dio por Douglo. Clnerdon. 	 3v-lMEXICO,l. O govêrno mexicano vai 	 nos. 

~~~e.ent.çio de Michaei Good  expulsar do país o barão Hans Haldorf,I alemão nazista, que, com mais 8 compa '1V f'I 1 1'1 Agora, são e!!e! O! I Rio, 2. - P-;SSOll por esta
21 .15 - Um R"cit.i d. Can° 

çõ.. Ir.nco-cln.den.os por S.r.h triotas, exercia aqui actividades nocivas ao ide. ~ocfa__ responsaveis Ifo~p~t~~~~5~ :l~~,~i~~OI\~Il~:~\; 
1Fi,cher (,oprano). pais. O referido barão, amigo pessoal de ---I Nova York, 1 - O preYeitol Amsel, rec entemente contrl\

21 .•0 - Noticiario em inglê,. accusado de ter-seHitler, é 	 servido de uma HOROSCOPO da cidade . Fiorello La Guar- " tado pelo R Paulo F. C.21 .•5-Sign.1 hOllrio de Gracn 
wich. estação de radio de ondas curtas para 

Os homens nascidos neste ~i:ie~e~o~~fci~U:;: ~~~~~!: Rio, 2. - O zagu eiro OswB.!
22.00 - Big Ben. A Orche'l" 	 transmittir notícias secretas para o estran  mês ser30 amorosos, laceis de reuniões r ealizadas em salas do renovou seu contrato com 

Conlinen..l. lob direcçio de geiro. conquistar amlzad~s e Inimi . públicas fi cará a cargo dos o Vasco, _ na seguinte ba3":a 
Erne.t Leggelt, com Andrew CllY zades. Terão grande abnega- : espectivos proprietarios que luvas de :> con!os e ordenado 
ton (tenor). Bravura e Seenl d. VARSOVIA, 1.-No seu IlltimQ dia de permanen  ção pelas coisas humanas e !ornecel'ão o serviço interno mensal de 800$000. 
Theatro (Chorni.lY). L'lmour ,,"r c la na Polonia, o conde Ciano de posi tou uma coroa profunda honestidade de pen- de ordem. Esses agentes tra- R' 2 N -; Ir ' 
I.it (C.rlo.). Spilrbub (Ri,ner). H.  lia se pultura do marechal Pilsuds ki. :amento. ..ão uniforme appro vado pelol~, . - a u ~ma r~untao 
v.nnl (H••nlnchel) . Lo Sludente Embora elle houvesse prorogado por 2 dias sua As mulheres seroo dedicã- commis~l1rio de policia da do c?nSel!l<:, ~e hheratlvo ,lo 
pa..e (lblnu). es tada na Polonia, foi· lh e impossível conseguir a co das e constantes. Amarôo as cidade. A decisão tem como Amenca, 101 lIdo o balanço 

22.30 - Big Ben. Nolicilrio em operação della nas a ctividad es . reivindicatorias do viagens e serão pouco Inclina- objec tivo evitar li repetição do gr~mlO ru~ro durante o 
e,panhol. «eixo» ROID/l ' Berlim, das para o casamento. Preferl- de incidentes analogos aos ~nno f~~do , verJhcan~o-~e qu e. 

22.• 5 - Noticilrio em portu  A Pol onia fez, as~iID, exellente jôgo. Embora de  rão a vida Indepedente. As que produzidos durante a reunião ~ ~ecçao de futebol Iendeu· 
guês e Nota. Seman.is ,obre o seje estar nas boas graças dos países totalitarios, con se casarem. no entanto, serão :Ia «German-Awel'Ícan Bundo ,~1,3 contos e gastou ~2? con-
Mercado do Alluclr . seguiu demonstrar que ainda não se entregou a elles, feli zes e não terao arrependi- na qual o se rviço de orde~ to~, havendo um PI'l'JIilZO de 

23.00 - Big Ben. Fim d. tron' de pés e mãos atados . menlos . foi erfectuado por membros 112 contos. 
misHo. .~:<;:>i I n :«SA H lOS da orgaciz~ção que enverga· A direc toria do glorioso C.

TUNIS, 1. - A polícia declarou que 8 Fez a"nos, ontem, a exma. sra. yal!l . caml~a p.arda com as N. Riacbuelo acaba de tomar 
ClNE ODEON - A ', 17, 19 nativos envolvidos num chóque com poli  d. Cecy de Campos Faria, consorte IDslgmas llltle rlanas. Iuma atitude digna de allplau

c 20.30 hora., .P.raíso do .mor . , ciais franceses iiO sul da Tunisi.a: esta.va.m do wjj(e iiüõdo pnw. 5i. José Aü ---- --_ _ _ .____._ sos e 'lue traduz bem alto a 
CINE REX - A'. 17. 19 e mentaÍlaade veràllàeil'IlWtmiearmados com "fuzis do exército de um guslo de fãria. I 

20.30 hora., .Pagli.ci • . país estrangeiro», sem mencionar este país. - Transcorre, hOje, o natalicio Chac esportiva dos dedicados pa-
ClNE IMPERIAL - A', 19.30 do sr. dr. (amará Marllns, direclor I{( ara » I'edr?s do valoroso campeão 

hora., .Comedi. de um li, " MADRID, 1 _ O SI. Marli-faullls da Eseoln Techniea do do Serviço Anll-Rablco neste Eslado. bal'rlga:verde. . 
Ministerio da Guerra nez Barrios assu miu a presiden Exército . . I Vende-se .uma grande cba- . Convidado pela Liga Nau

cia da República, após a renún- _ FA~EM ANNOS HOJE. Ic~rá, c0l!l boa casa de .mo.ra · !lca para d~s~gnar um r~pre 
5" R M 5" D I cia do sr. Manuel Azãna . RIO, 1. - A polí cia desco- Sras.. lucl~ do livramento May- dia, mUItas árvores IrutI[e · senÍlmte oHiClal á embalx~da 

. • e , . ' Ibriu um casino clandestino de vorme, Olympla .Santos, Jovlna Gan- ras! pasto para 8 a 10 ani nautIcn ao ~ertame m!lxlmo 
10.- Circunscrição de LONDRES, .1 _ O duque marinh eiros ~ civis, tendo dra Crespo, Juheta ManguilhOI da mal~ , e bôa água. _ IdO rem? !lac!!!!!a!. o Ru;c!w-

Recrutamento d'Alba assumiu o cargo de repre- eflectuado ali a prisão ue 14 PurlflCaça? e (arlota Rosa Boa~ald. Ver e tratar com. •Ioao elo deSignou o ~r Jose de 
sentante do govêrno nacionz- contraventores. Srllas. lydla do (armo AraUJO e Balsau Morro do Ueraldo Carvalho Ramos (Juca), re-

Junta de Revisão e Sorteio lista, nesta capitál. RIO, 1. _ Entrou hoje em Jure~:'\~~I~~~:'lm: :\''I'IlS lCapoeil'as) ~e~~~~e~o a~arceôore~ d~~;i_a~~~ 
RIO, 2 _ Sómente hoje é circulação o bem reito jorDal A' rua José Mendes, n.O 1 fal - 79 15 v alt. - 1 nas provas eliminatorias. O 

FLODUARDO PEREIRA DE que o SI. ministro Francisco «Meio· Dia. , sob a dirl'cção leceu ontem a sra. d. Joannii ' leo- conhecido Pato d'Agua, que 
OLIVEIRA, Major da Reserva. Campos seguirá para Poços de do dr. Joaquim Inojosa. poldina Vieira, realizando·se hOje, ~rm~ru a ~om Juca ? .ou!
presidentp da JUDta de Revi - Caldas. S. s. embarcará no «As- - ~s 14 horas, o entêno de seu ca O Presidente da Repú . C:d~O !l ,tambem [OI mdl-
são e Sorteio do Estado de turias» até Santos e, dali, par- BERLIM, 1. - O general daver, no cemlterlo pObllco. blica padrinho do 14 o A f~' ra resle:va. d 
Santa Catharina e Chefe da tirá, elll trem, via S. Paulo. Gu:! ring pretende passar al- b'· e IZ esco. a agra ou . a 
10.' C. R. 	 para aquella estação thermal. gum tempo na ltalia Meri_ 1 ~ re ento de um casal todos os assoclad~s do RIIl-, 

Faz saber que se procede- - dional. Essa viage m, seg undo , c.huelo, porque agIndo. dessa 
rá no domingo cinco de Mar- VATICANO, 1 - O cardeal se annuncia, será simpl es- VARIAS RIO, \." - Informam de f?rma, os p~redros Rlachue
ço de mil novecentos 1'1 trin- d. Sebastião Leme saiu ás 15 mente de r apoiso. BelIo Hori~o!'te qUt; o casal IIno.s .t pr3m~ar~.m com._ a~t~ 
ta e nove, ao sorteio dos a- horas do Collegio Brasileiro - Alve.s. PaIXI10, resIdente no espm o . e Jus.~ ça, dOi.. uo.. 
listad08 da classe de mil no- para tomar parte no concl~~e, Burgos, 1 .- O Brasil ___ __ mUDlclpio de A'ymor~s, teve ~~~:s~als dedICados rema
vecentos e vinte e diversas recebendo, p~r essa occaSlaO, e a Grecia reconhece o seu . Iar enriquecido. com 
constantes d08 alistamentos calor~ 5a malllfestaçl!o da parte ram hOJ"e o rrov~ o No 20 expediente do The- o de?lm',> quarto herdeu'o. ~~~~~~~~~~ 
procedidos em todos os mu- do reltor.e alumnos dos referi- " • '" ern souro, hoje, receberllo seus SatisfeIto, c cns~l telcgra- UI' 
niclpioll deste Estado no ano do ColleglO. naclonabsta espanhol. vencimentos os funccionarios phou ao. Palacio R!<' Negro, tlma ~ora 
de mil novecentos e trinta e 	 do Dep. da Estati8tica, Di- com~uDlcando a boa nova e 
oito. 	 P.ARIS, 2 -;- Reune-se hoje o - - --- - -.--- rectoria de 'ferra e Coloni. cOl,lvldando o presidente ~e-

Convida a Junta, por seu gabinete governamental para no- zação. Directoria de Obrss tuho Vargas e sua e~posa 
presidente a todos os inte- mear o representanle diploma- Públicas Directoria de Estra- para servirem de padrInhos 
resssd08 ~ comparecerem no tico da França junlo ao govêr- Representant das de Rodagem Juntaf- Com- do pimp~lho. Na sua irradiação da mll
referido dia, ás 10 horas, na no de Burgos. e mercial e Impre~sa Omcial. Im!Dedlatamente., o chefe da nhã de hoje, á .Radio Far
séde desta C. R., á rua Ma- Pessoa conhecedora do ra- - Naçao e slla esposa reepon · roupiJIla», de Porto Alegre. 
r echal Guilherme, número 9, ~ . UABRIBL, 10 - .Na mo commercial procura re . A's 19,30 horas de hoje, deram, dando parabens ao CIlC n,oticiou que o sr. Paulo 
para assistirem a08 trabalhos qUInta do ~r. ~osé Msrslco presentações, desde que se- reunem·se, em 8essão ordi- sa~ e telegrapharal!l. a.o pre- l-r?~co dos Reis requereu 1\ 
preparatórios do sorteio e ao foram colludus 3 peras com jam bem remuneradas. In- naria, os membros do Inst, r~lto daquelle munIClplO, pe- prlsao preventiva do chele 
sorteio . o pêso total de 1.200 gram- formações, por obseQuio, na Hillt. e Geogr. de Santa Ca- dIndo q,;,e o~ represen!asse da (j.rma H. Fett <'< Cia. e o 

E, para que chegue ao co- mos, tendo s0ll?-ent~ uma del- redacção do ESTADO; en- tharina. na cerlmODla do b~ptIsmo, confiSCO de todas as merca
nhecimento de todos, lavrou' las pesado meio kllo. Iretanto, caso uma firma in- que acalJa de se reah...ar em d~riaB da mesma firma depo
se o presente edital , que se- teressaela assim o deseje, Cumprindo despache. do Aymorés. sltadas naquella capital. 

~! :~ilrc~~ ~~p~~t: ~~~~i~:~ di:a~i~i~ ' lp~~ . c~n~l:~ç~oc':[~ comparmrá ella, immedia- ~:~:~~ro dod~e;~f~b:I~~, go~: ~::::::::::::::::::;;:::::::~::::::;;::::~ 
a Junta e publicado na im- novo papa IDICIOU. sua tarefa tamente, á sua presença. municações do Ministerio do 
prensa. E, eu Francisco La- ás 16 boras ·de bOJe. 73 30v - 1' Trabalho communicouao pre- Curso Cetharinense de Madureza 
disláu de Noronha, segundo ... sidente da Conlederação Bra
tenente da reserva convoca- MADRID, I. - Os chefes re- sileira de Contabilidade que, 
do, secretário, o liz e sub- publicanos coroneis Modesto consoantes parecer do con- MATRICULA 
screvo. e Garcia loram promovidos 8ultor juridico do mesmo Mi- Acha·se aberta a matrícula do CursotM• 

F!orianõp(llis, 1.0 de Março a generais. 	 ISSa nisterio, os contadores que de Madureza, que funcciona ã Rua João 
ele 1939. 	 servelL livremente a uma· cli- Pinto, n. 32, das 19 ás 	 21 horas. 

. PORTO ALEGRE, 1. -- Cir- Eugenia Dal Gran- entela pOdem enIileirarar·ae 
FRANCISCO LADISLAU DE culou hoje o primeiro número de Brüggmann, Eu- na categoria de trabalhado- Os interessados serão attendidos na I ' 
NORONHA, Secretário. do excellente diario «A Na- genio Dal Grande e res em profissões liberais ; séde do referido curso, diariamente das 

Maj, FLODUARDO OLIVEIRA, b~~~:oe R~uceh:. director o dr. lamil ias, compungi- nas aquelles que estiverem 15 ás 21 horas. 	 ' 

!l3 Presidente Iv-l 	 ~~~ .i~~~~I~a~~r~r~~~ ~:~~:;;t~~~~~~ee~i~~~~~ ~~~ 68RIO, 1. - Inicial·am·se as 	 JOÃO DAL! GRANDE. fal- tre os empregados. 15v.-9 
lecido na cidade de Pelo- Este despacho foi motiva-I.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;';;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;=;;;;;;;;;=: 

.._--_._._--~-- tas (Ri o Grande do Sul), do por um requerimento da 
vêm por este meio convi. Federeção Brasileira de Con

••1........................ dar todos os parentes, a- tabilldade, no sentido de ter 
migos e conhecidos, para reformada a decisão do dire
assistirem á missa que ctor do Departamento Na-
mandam rezar, a 4 do cor cional do Trabalho, que inde: CASA PFAFF : rente, ás 7112 horas, na feriu o pedido de classifica- .• •• igreja do Rosario (Cathe- ção de todos os Syndicatos I Representante: A. Gonçalves Santos & Cia,

• A VISO Av!..m~•. ~. nO"OI clientc. e Imigo. • dral provisoria); e bem de Contadores e Guarda-LI
• que rC- lnIClamOI, com todo • regullrida- • assim convidam a todos os vros no grupo das profissões ~~52;-----------------::::'''''-::-! 
• dI, O. c_, ele córte C bordado, .ob e dir.cçio d. • conhecidos e amigos do liberais. 	 30v.-:-9 
• ptol_ra diplom.d., rec.nlemente chegeda • C.tl capital. • fallecido DAL - gover- ad-or- deRUBENS O--- - - - n- - - Mi
• AviMIIIOI linde que, oI.ntro de pouco. dias, Irensleriramo. • ~o~~~~~sÍi::! án~,i~S~s~~ nas nomeou a filha, Dr Pedro Cat,llo Clínic;:a ~édico. 

• • _ C'M par.. rua FalipPI Sehmidt (EdHicio Be- • 6' . anniversario do seu fal- seu official de gabinete • Clrurgtca

• renheu.an>. onde ellllllllOS Ipparelhadol pa,. proporcio- • lecimento BELLO HORIRONTE, 1 _ das molestias da cabeça e pescoço 
• ..., lII.lhOl c_ocIldede i. no... .Ium...., vl.to di.por- A todos que enviaram O governador Benedicto vaI-I . ESPECIALISTA EM _ de a",plo e coJdortlv.1 Mie em edillcio •• 
• 	 cartas, telegrammas' e pes- ladares aS81gnou acto no- OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS

recante",.nte cOMltuido. soalmente lhes deram pe- meando a sua filha, norma- Consultorio: Rua Trajano, 18 
sames, a sua eterna grati · li8ta Lucia Valladare8, para Diariamente da8 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas••1•••••••••••••.••••••••1•• da~5 2v-l :a~r:~~, de oMcial do seu 	 -'-----:4i'1;3----------------::V';"""'!':19~..!·.0 	 ~v,-1 
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