
~. 

, !S 

Ontem, logo que a estação do Vaticano irradiouo MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA a proclamação do resultado do cone lave, eleiendo o 
cardeal Eugenio Pacelli para Buccessor de Pio XI, Director-gerente: Altino Flores aflixámos, em primeira mão, no local do cOlitume, 
um «placard», divulgando a importante nova e o qual 

-- ____o_,_ -, - _o - o o - - -- ----- - - ---- ----	 attrahiu numeroso público, tanto -mais que o referido---1
_ ~No~~ _~,~~~________ , __ ~_I~~~a~p_~~i_~=~~xta~~~~a, 3 ~_~~ço de 1939 N. 7604 '~~~t~~~~~ apresentava, tambem, o retrato do novo 

A eleição do cardeal Pacelli occorreu no mes- d 't I t mo dia em que completava 63 annos; e causou surmcap UOsangren O 
presa, porque rarissimas vezes o secretário do Vati
cano é elevado á cadeira de S. Pedro. 

Além disso, foi l'apida a eleição, pois apenas seAO,Im U I, 	 (:e~~~r~~m~n~)~~ut::~~n~ar~u~~~~~Oq:: ~~~~:~~a:. 
vasta praça de::3, Pedro viu sair da chaminé da 

OUTROS PROBLEMAS, PORÉM, SURGIRÃO ;aI~~~ja ~~~i:~an~~oa ~~~f!~a braDca, annunciando que 
O novo Papa foi ordenado sacerdote em 1901.

Paris, (Da United Press, que não rorun~ resolvidos os diplo.maticos receiam que. ai Desde enUlo, slla carreira tem sido uma luta abnega
lIor Via Aérea, para O ES· prohll~mas maIOres. proxIl~a etapa do d:ama ~~- " I da e brilhante em defesa da Igreja de Chril/to. 

'l'ADO) - Depois do encero Os circulos franceses ad· tero_aclOnal s~ja a lDt~nsl.ll· Matança de animais se- Embora de compleição debil, é um perpétuo es
ramento de um capitulo san- mittem estur preccupados caça0 da tensao !r~nco-lialla- gundo O rito hebreu tudante. Sua cultura é va~ta e segura. Escreve o ita
grento na história da Europa eom os boatoR I!orl'entes. em ':0, c~m pleno apÔl? ~e ~er-, I liano como verdadeiro estilista e fala correntemente 

com o reconhecimento do go- Londres, segundo 06 quais a 11m, Visto que o SOClO Italiano VARSO\ IA, 2 - Uma o português, o francês, o espanhol, o inglês e o 

vêrno nacionalista de Burgos, Al~manha e a Italia estariam do eixo Roma-Berlim, até a- commissão do .Parlamento alemão. 

pela França e Grã-Bretanha, ultlmamlo o seu progran:ma gora, nada ganhou nos acon- spprovou um proJeclo, pelo Sua eleição [oi l'ecebida com lmmenso júbilo 

08 circulos diplomaticoo são de Rc ção commum para uma Ite cimentos politicos e diplo- qU!i! se ordena a suppressiio, por todo o orbe christiio _ catholico e acatholico 

de opinião que as democra· nova campanha italiana l'on- maticos, realizados de com- a partir de 1942, da matança _ pois, tendo sido elle o secretário diplomatico de 

eias occidentais encontram· tra a FnlDça, assim que a cio mum acúrdo. de animais, de acôrdo com Pio XI e havendo adaptado o nome de Pio XII, pa-

He diante de um futuro incer· dada de Madrid rôr occupada. Os soldados italianos que o rito hebreu. rece estar identificado com o pensamento do extincto 


< to, e frizam que (, unico [a· Depois dos r 'C lorços envia· [oram enviados á Espanha, A limitação da matança, I pontilice, que pôs a Igreja acima dos preconceitos de 
cto concreto que resultou do dos para a AlrICa, pela Fran· afim de aJudar o general de acôrdo com esse rito, es· raças e de fronteiras, com uma coragem inespel'ada 
confusionismo espanhoi, é ça e pela Italia, os circulos Franco, permaneceriio ..ai}, tabelecido na Polonia há 2 em criatura de tão provecta idade e tão cortada de 

embora os despachos OHICI' annos, provocou grandes pro· 1 padec:mentos phyõicos. 
ais annundem que elles se- testos dos judeus. A França estima profundamente o novo Santo I 

. -- --- - ----- ,- - - ----- -1l'ãO retirados da fronteira . Padre, que ali foi recebido com pompa3 reais quan
espanhola, e sua presença Nova expedição do representou o Vaticano na inauguração da mo-

I Caldas da Imperatriz nos l'yrineus augmeuta a ano polar em 1940 llUllltml!si basiiica de Santa 'l'eresa de Lisieux. :JI 
tiiCdaut! preseme da França. SYDNEY, 2 - O eXPlora-I O Brasil, que tambem [oi honrado com sua 

O projlrietario desse importantll tlstabelccimtlnto Segundo ás recentes de dor Lincoln Ellworth - annun- visita, saúda-o com alegria e faz votos por que seja
hnlneario, distante apenas :1.J kilometros desta capi- claraç'les de Mussolini, estas cia que está projectando no- longo e rrutuoso o seu pontiHcado.
tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnihus, Itropas permanecesão na Es- va expedição ao Antarctico 
ida l~ volta, a 5:;;000 pOI' passugeiro. I panha até á victória «final e para Janl1iro de 1941. Tem 01'=------____________ 

Partida ás 8,30 da manhã, l'egresso ás :1 horas deCisiva», o que é interpre- proposito de estabeleeer um 
da tal·de. ~onto de parti<la: Conseliieiro Marra, ao t~do co~o um perigo potcn- acamp~mento. no Pólo. Sul, ••••••••••••1•••••••••••• 
lado g~s ~~I~~:~!:. e do mesmo ponto, ás 1.j.30, a ~~~' (~~:: i~di~::~~~F~~~~~ ~~~ac~~~re:~l ~~~p~nl:~~~~~ • 	 • • 
Empresa Ferreira la" O transporte PUI'U aquelle os insistentes pedidos de <lS'l A expedição, provavelmen-. Grande descoberta • 
halneario a 5$000 por passageiro, ida. clarecimentos por parte da te, se dirigirá, em:l aeropla· • Ih. 

30v.-I! Fran~, a e da Grã Bretanha, nos, da Bahia das Baleias. para a mu er • 
• --- .. - ---- - -- -- ------ uma defini~,ão clara e incqui- para o Pólo.. • 

------ - .--.-------- voca do que elle considera- - ------ • • 
~~:i:a~~ «victória final e de.. •A «Esquadra Azul» con A este I'actor accrescenta- Or. Manoel Pinho • • 
se a crença geral de que os Doenças de senhoras - Partoa • (O Rel.lador Vieira) •tra a «Esquadra Ver esforços diplomaticos, ar;oia- _ -vlêil~:á~:d~~~:~~ea-. A malhei não sol/rerá dores • 
dos por promessas.rle dinhei,·.. de glandl1las enilocrlnaa. • ALIVIA AS COLlCAS UTERINAS EM 2 HORAS •melha» ~~' t:~toq~~legisag;~re:a~e~~~~: CONSULTORIO:. Bmprega-se com vantllgem para • 
tituir a Espanha, não conse-,, Rua João Pinto, 13 (sob) • combater as Piores Brllncas, Colf. • 

GIBRALTAR, (Da United I gairiam alterar, por menor ~~~r~ENJI5i~. ~:~IO~'H~':~~ri!~~:sslr:a~~r::ó:o~ •Press, por via aerea, par,,' O que fôss.e, a tendenci~ natu- Rua José Veiga, 186. 	 Ovarios, •ESTADO) - Tiveram inicio, Tradições ral em Juntar-se ao eixo Ro-	 • P' d I In. 
Loa 28, as manobras snnuais dl1 ma· Berlim, por motivos poli- 1'0 eroso CII mDn e e ..egu

primavera, em que a mari-1 No Brasil é muito rra· ticos, economic08 e, quiçá, PHONE 1.199. lador por excel!c!!clc. • 
nba da guerra hriblnnic!l. es-\ eo, inreli"ment.,. u aDlur militares. 70P. • PLUXO SEDATINA, pelll SUII • 
tá representada por 107 na ás tradi\"jes, e, tal vez, 
vios, entre os quais figuram por isso, não se estra
slguns dos mais pPderosos da nha a deslI'uição, sem ProtegendC;--apopulação: 	 ~~~r~~~:d~~~rJfcE~:~~r:~ i 
actualidade. Os exercicios[ qUtl fique em seu logar,

pronlongar·se-110 pelo espaço pelo menos, umll placa 

de 15 dias e custarão ac. Tlle-1 ou mesmo um monu
 da capital francesa ! ........ ::~;:~::'....... : 

souro do Imperio uma som· mento commemol'ativo, 
ma approximada de meio mi	 PARIS, 2 - Os operarios eomeçaram a cavarde uma casa historica, 

trincheiras ao redor de Paris, sôhre uma extensão delhão de libras esterlinas. Bello gesto da espôsade um velho teml>lo ou 
Apesar das noticias circu de qualquer obra de ar 20 kilometros, para fazer refugios anti·aereos onde pode· 


lantes. as manobras serão le· te ou representativa de rão ahrigar se os parisiens8s em caso de ataque~. . 

vadas a cabo como demons uma phase historica do Essas trincheiras, limitadas aos suburblOS da CI· 
 do presidente Roosevell 
tração de [õrça á Italia, no pais, - escreve o -Cor ~:d;~lees~~~~oc~~e[~~~ p~~ I:~s~~;:: ~:I~cr~tg~si:el ei:~j:I' NOVA YORK, {Da Uriited Press, por via area, para o ES·momento em que se realiza reio da Manhii». TADO). - Causou profunda impressão uma deClaração publica·em Roma uma campanha con Noticia-se em Süo Pau
tra a França que poderá per	 HO.O{JO p~s~~~~rJlo pl'Ojeeta evaeuar a maioria dos 5 mio da ~a ~mprcnsa pe~a sra. R~o~evelt, dizendo ter solicitado a .sualo aproxima demoli\:iio 
turbar o Ihões de habituntes 	 immediatamente apús o inicio das demlssa.o da assoc13ç~O feminina ~D~ughtcrs oi the Amerr~anestatu-quo. do Me da igl'eja dos Remedios, 

casoj,diterraneo; e no de ser cu.ia construcçflo data hostilidades. ' 	 ~~~~~~~I:»re~~~a~~lJ~~!C~rdpaC~~i~t~ra~~I~d~ t~~::r~ cf::~ró1 rc~~~:
bem succtldida as autorida de 1727. Mais de dois --,-.---------- - -- ------- -- .. --._---. ------.'0_--._- ..- -------- Anderson se exhibisse no .Constitulional Hall», de Washinglon, des navais britannicas insis· seculos passara!!l sOhre 
tem em attrllmir uma signlli aqueUe templo, que, ain pelo fa~~_a mesma ser de cõi pr.et_a_._ _ _ _____ 
cação especial ás actividades da nos tempos modero I Dr Joa-o de ArauJ'o OLHOS, OUVIDOS, 
da frota de guerra. Accres· nos, relativamente á sua · . -NARIZ, GARGANTA Manifesto de professores
centam que o objectivo prin idade, entrou na história 
cipal das manobras é pôr á do Brasil. A igreja dos 
prova 8S defesas de Gibrul· Hemedios [oi um dOI! ni ~~~;~I~~~'~iar~~ d~;n4'~s ti/t~~~aVI:a:'~t:I~!ire~"2~~Te~i44j PARIS, (V. A.) - Duzentos e quarenta professores 
lar, nhos do abolicionismo I do Colleglo dp França, varios decanos e prOfessores da 

O almirante Sir Cha~les paulista. Há cérca de protestando contra a!---------------------I faculdade publicaram um manifesto 
------------.---------- campanha «de «chantage» e intimidação desencadeada no 

-Nelson» está commandando :---------------------.1 estrangeiro», visando a posse de colonias francesas ou 
Forbes a bordo do capitanea meio seculo, portanto, 

já com seculo·e-meio de es
55 unidades da eHome Fleet., existencia como casa de •• T BUliDOS 11181' 018BIIIII trangeiras e de paises sob mandato, declarando inaceita
enquanto o almirante Sir AI Deus, o velho templo Or, ArmlOlO aV8fBS - u t n t vel qualquer tendencia interior a admittir, mesmo em prin. 
dred Dudley Pound, a bordo constituiu um centro on Cirurgião-Especialista Assistente do prol, Sanson ~~~~iit~~r1~:::aJ~~s fÓ~:: gea~:~~:I~Çã~u:m«P~~:!~~~~~~ia8do c Warspite», terá 80b duas de se congregavam os Conlult.. d.. 10 ia 1~ ..... 16., 18 - Joio Pinto, 7 lob. - T.I, 1456orden8 52 navios da frota do paladinos em luta con I
Mediterraneo. A «Home Fie· tra o escravismo. 	 PODEROSA CIUb~oNa~i~~in~"fncis-
e!» que durante as manobras Bafejada por mais de 
será denominada eEsquadra dois seculos - e Her EMISSORA Convoclçiode tem.dores
Vermelha» partiu de Gibral· culatlo escreveu que o SAN FRANCISCO (V. A.) 
tar ao amanhecer, rumo a pon .balo dos seculos san Perguntas que em breve - Numerosos lunccionarios São convocados ' os srs, 80·
to desconhecido, entre a Ilha tifica 08 monumentos» 	 latino-americanos falaram pe- cios deste Clube, que quei
da Madeira e a Costa Mar - a igreja dos Reme la radiotelephonica a seus ram tomar parte nas regatas
roquina medios vai talvez ceder respectivos palses, na 2.'- de AbrIl, a comparecer emterão respostaA eEsquadra Azul- zarpou logar a algum arranha feira, dia em que foi inau- nossa séde, á rua JolI.o Pln
á noite de Gibraltar com o céo ou abrir mais com· NOVA YORK, (V.A. - «A Velha Espanha morreu», escre· gurada a estaçll.o de onda to, n° 42, domingo, dia 5, pa

i 	 'proposito de interceptar os modide ao tráfego inten ve o «New York Times»', ao commentar o reconhecimento do curta, de 20.000 watts, cons- ra o organização das respe
movimentol da -Esquadra so e vertiginoso da gran govêrno nacionalista por Londres e pela França. «Mas ninguem truida na ilha do Thesouro, ctivas. guarnições.
Vermelha» entre o Atlanlico de e segunda metropole póde dizer como serão escriptas as primeiras linhas do novo pela General Electric Cy, na A dll'ectoria conta com a 
e o Estreito de G1braltar, do pais. Que licarã ali, capítulo. O govêrno nacionalista projecta introduzir modificaçOes bahia de San Francisco. pl'esença de todos 08 rem,,

As manobrali caracterizar porém, ainda que num importantes na estructura economica e social do pais. A questão A dita. estação opera com dores.. 
SIll-1I.0 pelO ataque dos aviões limitadissimo espaço, pa essencial é a da intervenção estrangeiJa, Italianos e alemães coo· 15.350 kdocyclos dI! frequen- Florlllnopolls, 2 de MarçO' 
e dos porta·avtões de amba8 ra recordar, <ad perpe perarão para ' assegurar a independencia da Espanha e pedirão o cia. de 1939,
a8 esquadras, durante o qual tuam rei memoriam», o pagamento desse auxilio á custa da França? Quererão criar ou- Já estão sendo transmitti · O Director de Regalas. 
aerá empregado o novo typo que representou a igre tra situação como a que levou ao acOrdo de Munich? Estas dos programma8 dai 20,30 ál JOÃO B, DOS Sl\NTOS 
lecreto de canbao anti 'aereo, Ja dos Remediol'? perguntas lerão brevemente resposta», 24 horal. 87 2V· i\ 
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2 o ~t\DO' -Sexta-reli'a, 3 de ~arço de 1939 

·····································1•

: A.R FRANCE :·• ,.
• 
• FECHAMENTOS DAS MALAS: •
• Dara O Norte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, c~da • 

• I"u • SABBADO, ás 11 horas nos CorreIos •

• Para o Sul- URUGUAV, ARGENTINA. CHILE, BOLlVIA, PE.RU • 

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


: - Brasil-Europa em 2 dias - :1 
• A G E N T E S: • 
: ERNESTO RIGGENBACH & aia. Ltds. : 
: Rua C..nselheiro Mafra, 35 : 
• Telephone: - 1626 Florianopolis •• 
_1--- - - 
I -I Alarmante diminuição 

de natalidade no Rio 
Grande do SulBANCO DO BRASIL I 

PORTO ALEGRE, L" .:.CONCURSO PARA AUXILIARES Falando á imprensa, o sr. I
Heitor Silveira declarou que

Avi~a - se aos candidatos, inscritos no ;:oncurso existem no Rio Grande do 
(lara Al'XILlARES qua a prova de datilografia ser:i Sul tres cidades diUerentes: 
feita na Séde da Agência Local, á rua Trajano, n. 2, Bagé, que é aquella em que 
com inicio ás 9 boras do dia 5 do eorrente (domingo). se morre mais; Cruz Alta; a 

As provas de Portll~ues e Estenogratia serão mais casamenteira; e José 
feitas n G di::. 11 (sábado), á t!!-rl!a; e no dia 12 do Bonifado, (Hl(lP. Il natalidade 
mês corrente (domingo), de manhã e de tarde, se é maior. 
realizarão as demais provas de Arimética e Conta- A seguir disse que o equi
bilidllde, em loeal que será oportunamente designa- librio demographico verifica
do neste jornal. do no anno dI) 1937 provém

Florianopolis, 1" de lIJarço de 1939. não do augmento da morta-
Pelo -BANCO DO BRASIL" __ FLORIANOPOLIS Iidade geral, pois não houve 

jOl70 Leal de A-1eirelles Junior-Gerente esse !lugmento, que ao con
josi Pedro Oil- Contador ~!~~e~~~re8c~~i:~~ã~1Il ~: 

4v 3--E-79 -D 'I--rl-~A- -r-L "--='i:=:.-:m=~~~~-:!=~!:=ae=-._ 

installa os «quadros» 
para os mesmos. 

Preços modicos. 
De ordem do Departamenlo lqUitlro operações não envolve· 

Admln!atr4tivo do Serviço Pu- rlio dlldoa compIlca;foa ou em 
blico, fllxemos publico parll grande número : ~ão questõu RUI João Pinto, 14 . 
conbeclmenlo OM IOleressados muilo fáceis e que não exigem Serviço garantido
que oportunllmemle, com !lvl· do candldalo slnlio o dom{nlo 


~~ ::tt::de~~;:.5 !~~~~ r~~~~~ ~e~~~~:~~lIa~~t~:~r:O,o~~flf;li~ -_1..:...B v_.-_3_-1_ 

das, nesta Capiral, 115 provas cdção e divisão. 

de clitulflcllçao, estabelecldlls 5. O julgamenlo dll prOVII PII' VENDE SE uma pro
no lIem·9-doB Inslruções apro- rll ConHouo obedecerá 110 cri· - priedade 
vlld'!. pelo Sr. Presidente dll tério seguiule : . com lOS metros de frente, por 
RepublfclI em B de Agollto de a) exercielos dll leitura. e 800 de rundo, situada na ci
19ôô, pllrllllprovell4menlO, deo- 8ôbre a8 quatro operaçoes dade de BiguasBu com duas 
Iro de cildil Quadro e rl.'spe- - 50 pontos; casas pequenas, cafesal, gran
clivo Mlnlslerlo, oa classe 1.11- b) atestados - 60 pootoa, de mandiocal pastagem e ma
cial da cllrrelra de Coolinuo dos 6. A prova Berá realizada to cerrado. Trata-se com o 
funclonilrios efetivos dll Cllr- Desta Citpltal, em Ioclli, dia e dI' Fulvio Aducci á rua Jolio 
reira de servenle que ~e en- hora fixados previamente, Pinto, IB (sobrado). v-72 
conlram nas condições prevls- com antecedenola de, pelo me· 
tas 00 Decrelo-Lei O.f) 145, de nos, 48 borr.s, 
29 de Dezembro de 1937. 7. O candldalo, 110 ser chll- «Continuaremos a luta,.. 

De acordo com 115 rrlllçõts mlldo paril 11 prova, devw:í tl· declarou "la Passiona

~~ga~~~ea:c1:.el~:s;~I~~::n~: ~~~I~eg~~:;~:,e~u~oso d~~~~I~~: ria
revlSlas, e as decisões dllquel- QUi : car!elril de Identidade, CII
le Deparlameolo, em petições derne.a de reeervlstil, carteirll MApRII~, I (U. P.) - ~La 
que Ibe foram dirigidas, eSliío proflssionol ou elelloral; nesla Pasdlonafla. declarou a08 Jor 
loscrilos para ali pr<lVilS CiS OCiullio larií, lambem, enlre- nalistas q~e! «apesar de to 
segulotes serveotes servindo ga dos atesllldos de capacidil- da8 as dlfflculdades, conti· 
oesla Cllplllll, de para a f\lnçllo, zêlo e ur- nuarlo'mos a luta. Enquanto 

. ballldade. passados pelos ohe- ficar intaclo um metro qu!'-
Eallldo de Sanla CatbarlDII fes ImedlatOIl. drado de terra espanhola 1I

(Florianopol's) 11. Nlio hllverlÍ segunda chil' yre, lutaremos por ~lIe . Nilo 

MINiSTÉRIO DA FAZENDA madll perdendo o direito IÍ Ignoramos que a SItuação é 


Quadr~ VIII . prov~ e 0110 IIproveltitmento, grav.e, mas conservamos a 

Leopoldo FrollDclscO M~llil que iI meamoll fdculloll, o caodi- confiança no povo e nas de · 

Reaalo RlJla dato que 1lSllar. mocracia8 do mundo. Espe-


Quadro XI[ De acordo com a respecllva r~mos que algum d.i~ ella~ 

Llno JOllê Fernilndes. classjflcaçâo, os caodldatos vlrll.o em n08SO auxlllo. Ate 


3. A provo de classificação recfberão um cerllflcado, eX. lá, prosegulremos combaten

de Servenle para CODUnuo pedido pela Divisão do ruo. do> . 

compreenderA: clon6rlo Público, deate Depar- ----~------I


a) exerc:fcloa de le\!urll e só- tameote que os habilitará ao I ___________~ I 

bre ali qUllro operllcõell; aprovellament(l,OIl classe in I· I ~ 


b) luliameoto de atutados elal. da carreira de ConHauo, 

de capacidade pllril 11 função, do Quadro e Mlolstérlo, a que 08. MI&IBL 8118118
zelo e urbanidade. passadoll pertencer. 
pelos cbel,s Imediatos:. 10. Q;:lalsquer Informações CLlNICA GERAI, 


4, A prova versará !obre: poderlio ser oblldas 011 De- Curso de eepecilizaçilo 

iI) leitura .Uenclolla de pe- lege.clll F scal e Dlretorlil Re· em molestia do Pulmll.o,


queDos Irec:hos de _ducaçlio !llone! das 9 ás a, Doa dlall 

treral • clYICII (B codelra Da- úteis, Tratamento moderno da 

clonal - Defesa da Palrlll - PlorltoóPolls, 25 de Feve. Tub"rculole 

i1ta~~rI;~~l;:.e~~'frraM': relro de 1939. BRONCHITE-ATHSMA 

~u~~'!:e~:: ~:sbr:':CI:~~~~II) :::J~s~?nr,sÊjjoL~veJi~ÃoCAM . CO~:I~:~:~;=~:~\n-
devendo 011 c8DdldatOll, 40 P05 - Deleg-a10 Fillc!!l. . (50 ) Ph 95 
reapODder a quurOes objellvol, PAULO DALLE AFFLALO lo, 13 b. ·' on. 15 . 

formullldaa com o asaunto de - Dlrelor Reg-lon!!1 C. Te· Resldenc(a: Hot.1 Gl6ri. 

cado trecho, demonstrar c(lm· leg-r, ""- 1320 

preeDsao DII leituro e capacl. MAURICIO MOREIRA DA: Consullft. elas 13 4s lI) horas,

dllde de txpreaalo escrito; COSTA LIMA - CODlador

b) O. exercfclol .Obre ai I'C:OIO.II di Del.,.el. Pllcal . IL..;:4::;:I-;:.P...________'" 

77 TITUlOS AMORTIZADOS POR 880 CONTOS 
com as Fegulntes combinações: 

QYQ DYS VGT BNQ VPO HPQ 

Amortizado com 50 contos 


SNR. DR. BERNARDINO DEL VECCHIA, Gerenle do Branco Fracos. 

Italiano, em Rio Preto - São Paulo. 


Amortizados com 25 contos: 
SNR. M. LEAL - habuna - Bahia 
SNR. LEANDRO AUGUSTO PEREIRA, Corrector de Fundo. Publicas 

Edificio Centenario -. Victoria -- E,pirito Santo. 
SNR. 1.° TENENTE OCINAR SEBASTIÃO PINHEIRO DE ALMEIDA, 

5;0 Boria - Rio GlOnde do Sul. 
SNR. BENEDICTO DOS SANTOS GUERREIRO, commerc. propr. d. 

.C••• São Benedicto,, _ .,tação d. S.ldanha M..inho, Doi. 
Corr.go. - São Paulo. 

SNR. J. C. Camargo. r.,idenle em São Paulo. 

Anlortizados com 10 centes: 
70 titulos no valor de 700 contos. 

Amortizado com 5 contos (Premio Unico) 
SNR. ALFREDO MARCOZ, Rua Gonçolv.. Di.., 39 --Capital Federal (Premio Unico 

Ate janeiro p, passado 

jâ }OlGfI1 amortizados 56.265 contos di! réis 


Solicitai a relação completa dos titulos amortizado'-, na 
~éde Social ou ao ~ul:l-AgeDte da 

Sul America (apitaliza~ão 
ADOLFO BOETTCHER, Florianopolis, Rua Felippe Schmidt, 11 

O proximo .orleio de amortizoçio .erá r•• lindo Im 28 d. Fevereiro d. 1939 á. 14 h_•. 
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Sermão... , (o abonecido que seja par- 'do dominio sôbre si mesmo. Ultimas... - O America, do Rio, não - Segundo noticia a im-
O [uleból, por naturez!!, é i der com um.advel'sal'io mais Ao disputar os vossos jo- \ foi feliz no seu primeiro j6- prensa mineira, a Portugue

um jiigo buliçoso não Só por ' halJiI. não serve de lIadli en· gos lembrai-vos sempre des- - O Botafogo ainda não 1('0, na Bahia. Enlrentando o sa, de Santos, em carta que 
quem o pratica como da Plir-I colerizur-se . ta maxima do grande des- conseguiu ultimar a renovação . Botafogo. perd~u por 2 a L dirigiu ao centr3-médio Paim, 
te de quem presenceiu, tanto O futebi>! é u.m jOgo que portisla que loi Jorge V: - do contracto do !leu médio IO conjunto americano de- do America, de Bello Hori 
assim que na propria Ingla. , prende e utrái As suus [ases Ensinai-me a ganhar si au Jüsé Procopio. O glorioso monstrou estar muito fatiga zonte, oflereceu-Ihe 8 contos 
terra, onde o «torcedor» é o' r!lpidus, os seus movimentos puder fazê- lo e, si não puder acha que Zezé não vale mais do, não desenvolvendo, por de luvas e um ordenado 
mais sereno possivel e o jo-I impl'evistos, o desejo ardpn- fazê lo e, se não puder ser do que 12 contos por um an- esse motivo, uma actuação á mensal de 500 mil réis . 
gador mais se sabe controlar i te de vencer e. sobretudo, a vencedor, fazei de mim um no, enquanto o referido jO -1 altura do renome que goza - O jogador Guará. falan-
DOS seus impetos em r elação. vontade de não perder fazem bom vencido». gador quer 20 contos. . nos meios esportivos do do á imprensa de Bello H.?
80 adversario e melhor sabe delle um júgo vigoroso Que Diri indo se de ois es e- - A entidade parànaense Ipais. rizonte, declarou que !luo 
Il~~atal' as dec}Hões do ÍLrbitro, !excita mesm~ o cOl'Rção .dos cialm;nte aos esgectadoios. communi?ou á Federação. - Em jôg.o ami,st?so, rea- voltará mais ao Atblet~co, 
suo neCeSSal'lOS serml,es em Ique, rOl' motlvo da sua Ida- o presidente Pick[ord prole- que é o Jogador Edgard, do I ltzado dommgo ulhmo, na estando propenso e ~celtar 
prúl da disciplina. Ide, t(~m de contenlar·se com riu as seguintes palavras ' .Iuventus, fugiu do Paraná, li capital paulista, a Portugue- a proposta que lhe I~I telt~ 

Façam idéia o que não se- . o paoel de espectadores. D ' " 1 ' [ . deixando, assim, dA cumprir .SI! empatou com () S. Paulo, I pelo Amcric6. dR "lIpl!fll lUI
ria preciso I~ara ~ús... Os fleu· i O -futehól deve ser 11m jô- FI! t'~~~h~ ,, !1' '~rr~u"~~,,,r!t: o resto do contractn . i pela contagem de 3 a 3. Ineira. 
giüatt?~!i lJí"itullulcns com o:go de lmu ra .. ~i. tivessem'n;e~h~r-d·~ -; 1I~·-;'0-;;· -;;; - ;~~1 ~__==~...",~-.~~_,....~__~__=_....._",....~""",,,,~__~~__I ser -faIU pluy " tudo con.se- IUlmpo pura re.tl ectlr no s~u Igras do jOgC e vê as eoisas' 
guem CO~I pulavras bOnitas! /lcto, mllltos Jogudores nao I(ue vos esca am . S V d 
dos tanntlCos e dos jogadorcs Im'iam partir a bola eom IIS 1 . P . ociedade Beneficente Caixa dos I ai ser construi o ~m 
lDeDOS controllldos. Eis, 'por mãos. nem agul'rllriam ou Por certo, hon~ !esultndos 540 Paulo um novo 
"xemplo, Uni dos .semoes» emllUrrariam os advel'sarios. 'Ideve ter consef~uldlJ aquel- Empregados no Commércio 

t na a!Jertura lia temporadll . Esses gestos temos quo lo paredro com esseN 8ert' - viaducto 
'I'rata-so de uma mensagem levá-los à ('.onta ,lo ex citação Inos conselhos. 

lIue o presidente da entidade do momento. Quantos desses «sermües" Assemblé" Geral Silo Paulo, 2 (A.N.) - Será 
Inglesa. di rigiu p.t;I'? radio tiOS Si gostllis de luto do velho necessitam nossos jogadores, brevemente construido nesttl 
!utebohst~s . e ,alte;ç.(~ado8: j (i~o n~o o mluu:heis com IUffeiçoRdoS e.. . directol'es!. .. De ordem do Snr. Presidente, convido os Srs. as  capital o viaducto -Ueneral 

. 0 [utollt'1 ~ um Jugo que tUIS ]lratICas... Mesmo assim não existe sociados de,td C!lxa a comparecerem ,j S'lSS<lO de As I 
"x<.~itll e t'sc!llda. o sllng\ll', I) I _As m.p.is gr!lves . iu[rações I quem se anime ti . Iazê 10s"' 1 I~I~~~dadapa~~~~~~~' s~::: 

sembléa Geral, a realizar' se no dia 5 do corrente (do alguns. Jogallores enner vam- sao deVidas, mdubltavelmen'l mesmo porque sel'la pregar : a realização do referido em
se rapidamente. mas, por mui- te, no enervamento, á perda no deserto... mingo), em nona séde social, oi praça 15 de Novembro, Iprehendimento e Prefeitura 

n" 1 - sob., ás 10 horas da manhã, afim de le proceder 'já adquir:u duas [tllXíli de 
á eleição da nova Directoria, para o periodo social de terreno na quadra compre
193H a 1940. hendida pelas ruas General 

; Olympio da Silveira, Lavra-
ANTENOR BORGES- 10 Secretírio ; dio e Margarida. Segundo se 

86 3v.2 ! noticia a avenida Pacaembú 
:-__~__________________ Iserá prolongada, quase em li-ACIDO URICO I ~~o A ra.L1nllO . u....Ju- ml=-11-1-C!1'&l"'O ....1.-. !nha rpcta. até attingir as li-A.. __ ..., \.lU ' nbas da Sorocabana, na !Jar-

Se todos comprehendessem ~ !ra Funda, e li rua .General 0de que vital importancia para 
a saudc é o funccionamento -. ~ A r b rilannico Iympio da Silveira passará a 
regular dos rins, não ficariam ~, '. ter trinta metros de lergura, 
um só dia sem tratamento em .." \,::: I em toda a sua extensão. 
caso de fraqueza dos rins. ., .~'\ ~ Ha alguns dias o energieOjguns grupos começaram a 
Cada gotta de sangue do nosso )\. ~ Seus olho. III!t reaenll!tm do corto ministro do Ar da Grã-Breta- danaar o Lambeth Walke 11 ~ 
organ's!lIo tem de passar pelos . "l . . laclo com a agua .algada? Tor nbo, slr Kingsley Wood, ae outros cantaram o «Tippe
rins para ahi serem tiltraclas • nam-ae Irritados. InJlammac1o•••• 

tod as as imourczas e pl!trdem aua b.Htt za natural? se exaltaram. I
toxicos ;!~Ul~~~i~ic~l :!~~:Ç!~Ít~I~i~ ra3':' animos 
- sendo den'tre es tes, o prin- A.....: AIQumaa 901108 de Lavolho ba... 

deaconge.tional-oa. rioso para elle, si, graças á Os conservadores procuralarão par o:~ ipal, o acido urico. Se os 
reatituindo-lh.. a limpidez. sua grande prest!nça de es- ram reagir. e um granderins est iverenl fracos demais pirito, não tivesse sabido va- con!licto estava prestes a expara effcctuarem devidamente essa tarefa, o acido 

urico é transportado por todo o corpo, formando ler-se de um expediente que plodlr. Aqui e ali já alguns, 
r. rystaes agudos, que se alojam nas articulações, o salvou. mais adiantados, trocavamtQl111"Qcausaado inllammações dolorosas, rigidez e, tinal Numa reunião politica, em cascudos e socos. 
mente, a ' tortura co rheumatismo. Ou então os Lime House, o ministro Kin- A tribuna onde estava air 

crystaes se alojam na bexiga, dando logar a calculos, galey, fazendo propaganda de KlngsteyjWood se viu amea

pedras ou infiammação chronica. .:;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;!um candidato local, do Parti- çada, e com ella a integrida


A fr:lq~leZ:l dos rins. que pódc s er faci lmente reconhecida pelo do Conservador, não agradou de pbysica do ministro. 

apparecimcnto de dõres nas costas, sensação de peso c cansa~o aos fascjstas pres~ntes, e então, calmo
que Este, muito
gera!, deve sr.r lmmcdiatamcll te tra ta.da por meio das PUnIas De Witt 

para os Rins c a Bex ig a. Agem directamcnte sobre os rins , tonifi
 Antenor Morais eram em grande número. ante a ~erspectiva de uma 
cando-os c a\lxiliando-os a eliminar todas as impurezas do organismo. Quando o ministro, em dado grande luta, começou a can


A yenda em todas as pharmacias. Compre as I·.!gitima s Ci rurgião-dentista momento, declarou «estamos tar energicamente «Good 8a 
 r ·· ."··.........•·····..· ~.••.. ''l'rahalt.os modernissi orgulhosos de Chamberlain", ve tue king», o célebre hymno 'I 
.~ --------- ,', mos. P_es e dentaduras 08 seus adversarios pnliticos nacional inglês, e, em pouco 

<. l tanuto"cas, em todos os entraram a gritar, assoviar , toda assembléa, immobiliza-,Pilulas DE WITT •materIais aÓoptadoB. razendo grande bal'lllho, in- da. eantava eutbusillsticamen· 
HORAHIO: terrompendo o orador. Este te a música nacional, sob a 

PARA OS RINS E A BEXIGA nus s 1\8 i 1 e das 1f, esperou que serenassem os direcção forte do ministro. I COMPANIDA 
illdicíldas par. Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cin tl1T1\ , Distu rbios Íls IH lIofas. animos, que se fizesse um Com esse expediente o rui · 
N e lla!!!>. Molestias da Bex.iga e, em geral, pa ra enft:nn ilÍudcs pouco de silêneio, e proeu- nistro do Ar ganhou tempo I rNTERNACIONAL 

prodmüdas por excesso de acido urico. Rua P. Miguelinho,6 DErou continuar. para que cl1egasse a policia 
CAPITALIZAÇÃO 

___ ,o • 71 --V---....3,..5..:lra;n:N;~;ob:r~!:~~ .d: bar- ~:~!~s~e r~i:~~m d~ ~~~fs1~~ Amortização de Fevereiro 
Vende se ou aluga-se I{ec~~~:~~e~e (~~~~~I~~~:\I por uUla port!> do~ fundos. Heulizou-se DO dia :11, em 

presença do IIscal do GovêrDr. Joaquim Madeira Neves VClllh'-se ou aluga-se a Cigar liO, o sorteio de amorti"açõe.
raria «Rio Branco», bem co de titulos desta Companhia,Medico - Oculista nhecida e afrcguesada, anncxao lendo 8ido sortendas 89 SC-

formado pela rllculdade de Medlcloil da Ulll\'~rllhlj;de 

I ao Café do nome. guintes oito combinllçõeM:mesmo Tra
do ~Io de Jllnelro tar na mesma. 


Trlllllmeolo cllolco li olrursrlco de fodils 118 molestlill! 
 20v-ll U Z L
dos olbos IY~---

Curlo de aperfelçoameoto oa espeCialidade, com o dr. 
Paulo Pilho. no Serviço do Prof. David SlInson, DO HOI!  T E G

plllll da Fuodllçlío Gilffrie-Gu'ole do RI!! de Janeiro 

Complda apparelhal!'eQ! p/lra exames de sua especinlidnde 
 08. 8fC ROO XyyElectrlcldade Médica, Cllnlca Geral FERIDA que resistaCoollullas dlarlameole das 16 .is 18 GOTTSMANCONSULTORIO Rua Jolío Pinto 7 lIob. Telepb. 1466 .0 UIO d. L I ZBBSWENCIA: Rua TeDeDte SII....,n 57 TELBPH. 1621 Ex-chefe de cll eALENDULA eONeRETAnlca do a melbor pomada para feridas, queimaduras e G F JHospital de ulceras antigas 

Nft.o confundir com a pomada commum de Calendula.Nuernberg Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as AMW 
phal'lllaclas.(Prors,L. Burkhardt 

e E. Kreuter) Deposltario nesta capital: PI;I.ARM. STO. AGOSTINHO Z K DRua Conselheiro Mafra-l6 
Especialista em 
Li1'u1'gia Gm ai 

Nilo InterromD8m o paga- ;'"1~~~ii_~~~11 E R 5 
mento regular dOas menaallda- .1
Alta cirurgIa, gyne des dos seus tltulos. 

No sorteio de Dezembro decologia (doenças de 1937 foram contemplado. 19
senhora8) e parto8, portadores que deixaram de 

receber 08 respectivos prlOmlo.Cirurgia do sy8tema por 0110 estarem com. o. 8eU8
nervo8o e operaçõe8 pagamento. em ordem. 

de pla8tlca, Os portadores de tltulos em
CODsullorlo á rUII TraIa

DO. ·18 (dali 10 .i, 12, e o advogado II :lN:~o~on~e~J:g~~ s:~~c::: 
bolso garaDtido. na .éde dadlls Ib ás 16,110) Tele- José Aeeado Soares Moreira I Companhia,pbone - 1.286 commaalca aoa __ clleatu deata capital li do interior 

do &'lIdo que coadaaa 11 exvoer aua prou..ao perante aRe81dencla á rua Es 011 eom os Agente. Genes: 
teves Junior, 20,  x..:IVON:IUB &; C:IA..Côrte de appeJlação ITelepbone - 1.131 BLUMENAU 

~______________~I·~________.. • ......~~t'~*a.....~ 
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, ~. BSTADO:...Sexle.-feira, 3 d , Marco (! ç 1939... ~'Mf?P'=''l''-:.1r.r 

C'-JE.U ~MiGO, pn Rf'l TOSS(S tU 
50 (~CO(\'5nHO OM i\tM~()IO, . 

EXCELENTE TONICO DOJ PUL~~O[~ 

Desanhllado de tanto 

soffrer e cansado 


de remédio I 

o :, r. Leonel Silva, V' Ilç.1 Il.O 21 do 9.0 Bala

Ihao de Cllçadores, Peluk8, Pio GrRilJ.;, (to Sul, 
dlclarêl : 

aH .~ muitos a~~03, vinha soff ,<, odG , dia e noi
te, de fortes dU '~R nüs O~80S e no eSlom,ge, sobrdu · 
do ClpÕ~ qualquer re ídçcL-, s<n uo cb fg.~;jo a Ir <lOS 

pés, cinCO e m~ls vnC3 OU I.:);"') iI Dol :p. Já desrmi
mado de tanto 8{,flrtr ~ cans" ~ o de tanto' r(,lIl~d l "'i, 
usei, afinai, p,)r 00üs;;iho de um Ci.lrr.clr<,da, o «GALE
NODAL-, pOdeodo garõnli r, com o IcstcrnuDho alé de 
meus 8uj)e,iorl!~, que reCüperpi d Imude por c~mp'eto 
IIp~na8 com 6 f,ascos de/..se gr~orlo del'Uralivo». 

PeJola8, RIo Grande do Sul. 

(FirllJ :1 ,.eco t: h~c1do ) 
O~ Syphili lico:; ou Rhe umiltlcO!, não dev~m 

desanImar; se tud ,) expe:immtarnm e nada Ih~s ,, ~ro
velaou. devem recorrer, ~· em perlla de tem,,~, 110 «GA
LENOGAL» poderes c d ?puf " br-tonic<" fótmula do 
especl<lllst.. de VclBl iI ( UI!U;A, Dr. Fr~delico W. Rom n
no. A acçli" de~se gr' od" e e!f ·cl.Z medicamento, é 
raptda e segura . logn á _ prilre " ~s dÓ3~S VinCIl p.o s i 
Ilvilmente, qlJdOt.\!> li8 OU!1CS já tenham falhddo! 

O «GALENOGAL,., é o un'co remed!o que r(!~
IItue a saude, lIem estragar qur. tquer orgão porque é 
o UNICO que diz NÃO CONTER ALCOOL e que 
reGlmente Dlio tem. 

. Encontra-se em todas as Pharmacias 
do Brasil e RepubHcas Sul-Americanas. 
N. fl7 Ap. L. D. N. S . P. - N. 963 

SENTE-SE FRACO? 
" T2m tosse, dôr oas 

.~ ,eslu. DO pçilo ? 


~.. UIHHO CRrÔSüIADO 
~i'I João da S1JV& Silvelr.u 

'Sandalias 
A Comie ~iio exvcuIiVB:
IOSE.· DE OLIVEIRA CAM 

POS - ozlel!'lIdo Fi~c~1. 
de tiras 

para verão PAULO oALLE AFFLALO
Direlor Rogicno! C. T. "l!'r. 

AS PROVAS DE CLASSI· MAURICIO MOREIRA DACALÇADOS 
flCA ÇAO COSTA LIMA - Conladú' 

de todas as ;; -- As plO VJ~ lIe elas si· .eccional d<l odegdcia FisCàl . 
qualidades fkoçiíO com :m!l:oderãu: 

D) red~çã (l e iolorm~çiio 8 I
TAMANCOS MEXI ofiCIai à vbtl di! Jegi>lação


CANOS para (Contdbilldaúe e Dlrello Ad

PRAIAS DE BANHOS minhrat:vo); 


b) iulg <l menro de titules, 

compreendidos como tais a 
Cinto~ - Chinelos - Bo
~enag C9 rdallvos a concur· 

nés - Luvas, etc. sos realizadoR pilril a profls !:j~~:~~~r~. r:.,~:t~~nd~o;'~i: ~odJ: 
~!lo blOrocrdica e em qU2 R~~~n~eVr~~:a~~~c!if:x.~~a·~ 8:!~ 

Artigos para sapatei 12 nb~ 3fdo habilitado o con oho•• Carla:..... Impr."oM * V.n~ 
da Qyut.a d. ,.Ti.lal ••h.nv.tral.

cnrreote..ros e selleiros 	 Rua sao a.'Dlo." - ,11.0'lIl".1-0310 •
4 - ESS,l~ provc; ~ verflarAo 	 2-240! _ S, PAULO - A·.,.nlda Ri. 

Branu. 137 _Cabe_ '01101.1591 .RIO,~ôbr~:Cortume e Fábrica 
de Calçados 

"BARREIROS» Aos alumnos do Art. 100 e do 
(urso <iymnasialIA.l~eureuxI Acba-se aberta a matricula de um curso diurno 

e noctUl'DO intensivo (malhematlca e cll.imicll), para 08 
Depôlfto: Rua C. M.I'lI, 39 	 aJllmnos de l' á 5" series. Os interessados poderao 

ohtpr informações com o professor Marlins Netto, DO 
CURSO MILTON, das 18 ás 18,30 horas. 

18 75 	 15v.-l0 

~H. OIDLMR MD6LLNRHI 
Com prcitlciI 1I0:! hOspi!a! ~ 

europeu~ 

CLlN[CA MED[CA UI 
OERAL 

Coo8ullas das 10 ás '12 e 
~ ,.,:. 16 ã.' 18 horas 

[NSTlTUTO DE ELETROCAR· 
lJIOGrtA:t'lJIA CLINICA 

Curoo de aperfeiçoamento em 
doença~ do coraçno lrllagnos
tlco preciso das mole~tI~. cr.r
d!acas por traçRdoo oleetrlooo) 

CIJ~~~A~ED~RJ~~t~A00
NERVOSO 


GABINETE DE E.lF.CTRO· 

TERAP[A 


Ondas curtas, Ralos altra-vlo

letas. Ra[os Inlra-vermelbos e 


E1eclr[cldade médica 

Laboratorlo8 de Microsco

pia e Anályses ClinicasExames de sangue para clIa· 
goosUco da syphlU. (reacçllel 
de WB6sermann de Hecbt 
1'%u, Kabu e Saob. ZorgeJ

Dlagnostloo do Impaludismo, 

~~~f::m:~eu~:J~:(':~:i
d" A.obeln Zondeck, para <!la

~~'i!~: s~ec~~~ d:a~':r,,!~efr. 
quido racb[K[8DO e qualquer
pesquisa para elncldaÇlo de 

dlagnostloo., 
Fem. Machado, (j

Telephone 1.195 
FLORIANOPOLIS 
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I·························.,!·.,..·~·"···· ....., '";,', ..~i~~::rl~~ I (mpresa Nac J v "HIB--:-'· p-- ~ ·· . da Ba~ia.Na- - ·:· o,ke;' i ,Collpanhia .Amanca 
e• • U. • Fundada em 1870 Sede: BAHIA 

RedacQ&o e OrHclnllll , • • 
r.. Jo&o Pinto o. 18 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl • Seguros Terrestres e Maritimos 

TeL 1022-Cx. pOltallS9 • Hatpcke» e «Anna»; unicamente de carias com o vapor ..Max». • 
Capltill Reallzlldo Ra. 9.000:000$000A55tONA1 URAS Capltill e lleeervll8 RI!. 57.000:000$000 
Bens de raiz (predlas e lerrenos) !la. 16.054:\300$749

•• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS I' 

AnDo Na C~ltlll: 40$000 • _ - .. Seguros dreCluados em 1937 Ra. 3.169.67i:154$M4 
Reeellils em 1037 Rs. 22.1i35:l!ll$09O 
SIDllllrotl PlIgos em 1037 Rs.=!í:e i=: e._ Linha Fpolis.-Rio de Jan ~i ro ILinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis. .- 3.797:Nlo$060

11.. 4SOOO Escala Itajahy-S. Francisco Laguna_ 

Numero avolJoo lZOO I: Transpor~es S:;t~!~SSa gei r05 Escala São Francisco : 


No Jr.:~riDl : I. e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. • Opera com as maia modicas iaxas em
=..n. =:: • • . todo o territorio naçional 

TrboHlre lblOOO e., Paquete .Carl Hrepcke ' dia 1 Paquete - Max' Paquete cMax. e., I
AD111II1CIIoa lIIedlauleoontraclo "«Anna.' 8 Succurllll no Urugu/ly; Ilegullldoru de IIVllrlllS e I?\!pre= :~~In~.a:pcke. : ~~ dias 7 e :::2 dias 2 e 17 : lleDtantes OIlS prloclPlIls c1dlldes da AmerlclI, 

o.~1'':=~e~~Yf::!ICI' •• Saida ;,í I hora da madrugada. ._ I Europa ti AIrIC/I, 

= Embarque do SIS . passag~i- Saídas ás lS horas p. m'l Saídas á 1 hora "a ---- 

A. ~-=~"e:;~:::-:::.lsa • ros até ás 22 horas das ves· madrugada. • Agentes em f'lorianopolia 
artlIoI UllpadN • peras das saídas. • 

Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques até LO BO & C.'".CA M P O S 
• 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas •I I 

Ministerio d. Guerra • saídas. das saídas • _ __ __ _ . . . .._ . '__ _ _ . .... RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39 

5" R. M. e 5n
• D. I. • Caixa postallg-TeleplUJne 1083-End. Tel. CALLlANÇt4.·1 

10.. Circunscrição de : Observações: ~;eia~S~!Ji~~t~e~~~e~~~r~~~ ' d~O a~f~;;~~~ri~e ~~cc~~:: Escriptorios em ltajahy, Laguna e 
Recrutamento • E' expressamente prohibida a acquisíção de passagens a bordo dos vapores. Il 

. Todo o mov imento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche sito, Blumenau. Sub-Agente em Lages
• cRita Maria». 12 P)

Junta de Revisão e Sorteio" Para mais informações, na séde da II... ~~~---____ _ - -___~~~-~~~-____---------__-...___-.-~ 
• Em1Jresa Nacional de Navegação Hcepcke _ 

FLODUARDO PEREIRA DE • á rua Conselheiro Mafra n.' 30. I ___!!!I!!~. 
OLIVEIRA, Major da Reserva. • • 

~~:si:e~~:t~: j~~taE~~a:OevJ~ •• 11Il~••raeGt••o••~@~$SI......~.O•••••••••• 

Santa Catharina e Chefe da Houve tróca dos prê- . 
10." C. R . mios no baile deFaz saber que se procede
rá no domingo, cinco de Mar carnaval 
ço de mil novecent08 t' trin
ta e nove, ao sorteio dos a Rio, 1 - o "Diario do Noi· 

te» noticia hoje, de acordolistados da classe de mil no · 
com uma informação que Ibevecentos e vinte e diversas deu um reporter amador, queconstantes dos alistamentos 
nos premios dos bailes carprocedidos em todos os mu navalescos do Theatro Muninicipios deste Estado no ano cipal houve uma Irõca, tendode mil novecentos e trinta e 
sido dado o premio da 2.1loito. coUocada li concorrente queCoovida a Junta, por seu 

os ficou em ri." lugar. A'quel1apresidente, a todos inte
coube um «renard.. que paressad08 a comparecerem no rece velho.referido dia, ás 10 horas, na 

-aMe desta C. R., á rua Ma· 
rechal Guilherme, número 9, 
para a88lstirem aos trabalhos Missa 
preparatóriOS do sorteio e ao 
sorteio. Eugenia Dal Gra~

E, para que chegue ao co de Brii~gmann, Eu
nheclmeoto de todos, Isvrou genio Dal Grande e 
se o presente edital, qUE'! se AUGMlNTEM SUAS lamilias, compungi 
rã alixado na porta principal dos com a perda deVENDAS ENVIANDO seutdo edlficio em que funciona idolatrado irmão 
a Junta e publicado na im JOÃO DAL! GRANDE. lal

de Pelo

dislâu de Noronha, segundo tas (Rio Grande do Sul), 

tenente da reserva convoca vêm por este meio convI

do, secretârio, o [lz e sub· dar todos os parentes, a


prenA. E, eu Francisco La AS ENCOMMENDAS URGENTES lecido na cidade 

screvo. migos e conhecidos, paravia COMDOIl_ Cré~ito iMtituo Rfe~talFlorlanóp<,1is, Lo de Março assistirem á missa que 
de 19:19. mandam rezar, a 4 de cor 

renle, ás 7 112 horas, na ........................--.... 

FRANCISCO LADISLAu DE igreja do Rosario (Calhe

NORONHA, Secretário. dral provisoria); e bem
~f:r~ iofi~ ~~~!~ :; l~~ ~ ~R ;_.~ =J assim convidam a lodos osl_____ __ ___ __ Clube de sorteios emMaj. FLODUARDO OLiVEIRA, 

Presidente f~l~ehc~~igosR~B~~i~OSD~~ 
:~v-2 GRANDE para, na mesma mercadoriashora, assistirem á missa do 

6'. annlversario do seu lal
lecimento 

A todos que enviaram 
cartas, telegrammas e pesDr. Saulo Ramos MEDIDORES DE LUZ soalmenle lhes deram pe

lI6dlco e operador Precisa V. S. de medidor para sua instal- sames, a sua eterna grati · 

Ex·..llltenle do proleoaor lação? Procure obter na INSTALLADORA d:t~5 2v-2


Brandlo Filho 

I
DE FLORIANOPOLlS o medidor marcaRIo de Janeiro 

EapeolaUá em Partol, Mo SIEMENS, com absoluta garantia, porque Nomeada escri.pturá
lHllu de Senbor.. - Uro é o melhor. ria da Caixa Econologia -;.,:t:n::t8~ Appa- Anno Novo••• Nova Sorte•••

R. Trajano, 11 Phone 1674 mica
Conlnltorlo Roa Joio Pinto, 7 


TelephODe - !.tU1. 509 V-70__ g, Paulo, I _ Por acto do 

Relldeoclli: RI1& Vlaoonde de 

()Qro Preto; 11 - Telepbone 
 Itlcretârio da Fazenda loi dl

100II. RRHEA (HRONICÂ 81gnada a@enhora Thals Por
18 P. chat de Assis, para exerCl'rGONO 6:000$000NAo desanime I A scioneia progrediu e bá uma ai funcçõea de.4.a escrlptu. 

NOVIDADE que resolvera. o seu caso. rárla da Caixa Kconomlca do 
Maxlmo slgillo, Carta para: Eltado, em SantoB. Muitos outros ....-----.ICAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO ~ ~~~d::~~~: •Or. Ia. 'illIIII 

I
Porto Alegre, 1 - Serão premlos menores 

embarcadoa hoje para a~Ale
-o- manha OI primeiros fardol de
CoDl1lltorlo .. Rua algodllo da .afra de Santo Formidevel... Fantastico, ..Siemens Schuckert S.A.Joao PInto D. 18 (so Angelo,

brado). Coonltal da 
 Materiais electricos em leral • Vende-ae uma casa1 ia S horu da tar DlSTRIBlliDOR NESTA PRAÇA: h4 um anno construlda, side. Aos pobrea  tuada a rua Plazza (Estreito),CoDsultal DO Hospi Installadora de Florlanopolls com 450 m2, tendo égu" e Tu~opor 1$080apenastal de CarIdade. âs 68118 lanltarla. Tratar ã ruaR, Trajano, 11 Phor(e 1674 47 ~V10l'-__________________________________8 hora. da lIWIbI. Tlr.dente. D, 3, Florlanopolls.

MO v-n 
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6 O ESTAqO,3 de Março de 1939_ 

Curso Catharinense de Madureza 

MATRICULA 
Acha.se aberta a matrícula do Curso 


de Madureza, que funccíona á Rua João 

Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. 


Os interessados serão attendidos na 

séde do referido curso, diariamente, das 

15 ás 21 horas. 
 A BRAHMA 

68 15v.-9 RAI N HA! 

IDiversões 10. prefeito J~mes li:\NDO li\'p\, ,·isitas "lll 


sua ('il:::;il, 11ÜO pl'J'ca Lt'1l1pO 

I~nl I,eil:-;iif Jií, que dt'\TP offt're


RAOIO. - Nos ond.. de, 19.76' suas razões I CPI',.. l)em~(1: logo lia sai>oro~u 


__ __ NI(key tem la as! Q
mts. ou 31.55 mto.. estoçoo 00'1 B!'alulla Bainha a e(·'·,"jlla ... 
v~ntry, de Londres, irradiará esta CORK (V. A.) - O prefeito I .. Iara. dt' goslo deli('ado, q1lenoite o seguinte progrommo, hora' desta cidade, assim como o 

l"d"s apre('ialll e todos rqw,
ri02g.~cil~o:Ü:liS~onodens~ em I~~~;!ll~~ :u~~':!t~;'ec:recl~ t"lll ('IIlIl praZt'r. 
Londres», palestro em inglês por cerimonia de boas·vindas á I 
Grohom Spry. tripulação do navio·eseola 

20.35 - Sondy Mocphenon ao alemão _Sehlesien», esperado I 
Orgio de Thcalro do B. B. C. no porto de Cork, para uma 

21 00 - _Mid.ummer ond lhe visita que devia durar uma 
M.rtinelus», uma comédia em in- semana. 
glê. por Denis Con.tanduro.. A· .James Nieke~', O prefeito, 
pre.en.oçio de Howard Rose. entrevistado, deelarou: 

21.30 - Resumo em inglês do. - "Fui convidado fi eom· 
progrlmm.. do proximo .emono. parecer á chegada do "Sch' 

21.40 - Noticiorio em inglês. lesien» e dar as boas·vindas 
21.-45-Signol hororio de Grecn' aos oITiciais alemães do re· 

wich. ferido cruzador: mas. em 
22.00 - Big Ben. A Orchcltra vista dos insultos dirigidos -----------------

Imperiol do B. B. c.. sob o regen' pela imprensa alemã res· , Carregamento de 
cio d. Cliflon Helliw.lI. Suile.As ponsavel, ao mundo catholi- DALI E DE ACOLA ,. ouro 
vespa. (Vlughen William.). co, por occasião da morte VARIAS 

22.30 - Bis Ben. NOliciario em do Papa, chamando·os de I Bombaim, (V. A.) - O P/I· 
e'Plnhol e Noio; Sem.nãi••abr. «!!ventureil'os politicos" eu •. A I quete «StI'athaird» partiu Ila· 
o Mercado dos Cereais. n~o vejo possibilidade~ para I (Serviço especial psra O EST1\.DO). l ___ • Londres com um carrell'a·I'Il. 

22.45 - Noliciorio em porlu' m.l.m. de tomar conheCImento I ---- mento de ouro no valor de ~ 
guê.. olllCIaI dos representantes __ ,=="".•..r3.= Em recente de"peho tido 115.875 com oP\:ão para trans· 

mis~~~O - Bis Ben. Fim da Iran. ~aã,~arinha de guerra ale· PARIS, 2.- O gabinete designou hoje o ~()~r~ n;1,:t\~~ll~O T~~r~~'a1~i~~: ~r~eo~ci~r::~;:f(~~~ York, Pa· 

.*, O sr. James Nickey. ac· marechal Pétain para embaixador junto ao (lil'ecto do Serviço de Econo·I-----______ 
, crescentou que a sua atitude govêrno espanhol de 8urp'os. mia Huml, apresentou o I'e· 1,__________ 

ClNE OOEON - As 1930 é um protesto contra o ponto E Ih' ;:> ',' sultado da apura\~ão dos lia· I : 
hora., .Paraiso do amor». de.vista olTicial alemão, e ssa. e~co a e expressl \ta, pOIS o ~a, lant;os da:; vái'ias instituicões 

ClNE REX - A', 19.30 hOJ••• não contra o povo alemão, rechal Petam, que conta 83 annos de Ida' representadas por bancos e Representante
~P.gli.ci.. ,"0 qual, tento certeza, não de, foi professor do general Franco, em caixas rurais, pelo qual se 

CINE IMP~~IAL - As 19.30 ~eria capaz de dirigir. tais 1906, quando o chefe do govêrno naciona- verilica que o movimento Pessoa conhecedora do ra· 
hor.s, .Comed,a de um la,». 1IDSUltos ao m~?E.~:' lista cursava a Escola Militar da França, total dos bancos attingiu a mo commercial procura re· ------1 importancia de . . . . . . . .. presentaçOes, d~sde que se

:J-I2.011:592$200, corresponden· jam bem remuneradas. In· I Dr. Miguel. Boabaid VI"da SocI'al PARIS, 2 - Fala-se, na Commissâo Militar da Ca· do a 41 estabelecimentos coo· formações, por obsequio. na 
reassumiu sua mara que o senador Bérard, que foi o intermediario entre perativos installados em di- redacção do ESTADO; en-I I os governos de Paris e de Burgos, ouviu do proprio gene .. . tretanto, caso uma firma in' 


clínica --- --- ral Franco que este havia solicitado de Mussolini que reti- ~~r~~~8, r:f~~::ent~~~~°f,;.~~~ teressada assim o deseje, 

Consultorio: ,\:\:\I\·m:S.-\HHlS rasse da Espanha os legionarios italianos. O general Fran· associados, com um capital compar~rerá ella, immedia' 


João Pinto, 13 (sobr.) Foram muitas e expressivas as te· co teria declarado que o desfile das fôrças italianas em de 8.012:910$000; depositos de tamente, á sua presença. 

X~ ~~;:~~rml~~~~U~r~~:1~:~:es~~:r~r~~ n~~ ~!li,~~~;r i~~~~~fi\~i'~~I~o ~~~~~~Ci~Ôr~a~:~J~~~:~a;I;~~t~teql~~ f~i;~:, 3~~~~0\0~t~te~~:~~ t '-!7I!!1 •.r7v-l a-----1I!3!1!!O.V.-1I!I1u 
. tallclo. 'Ias, 2.0iS: 176:>000. I
Jornais prohibidos de 


circular - Fez annos, ontem, o sr. Ma' WASHINGTON,:l - Por or /118.000 homens. isto é, 22.000 Dos 10 milhões de italianos, Mistinguetl 

rio Ribeiro Ramos, sub·direc!or da dem do preSidente Roos~velt, mais do que no anno passa residentes .no. Exie,rior, cêr· foi roubada 


Berlim,l V. A.) - Foi proiJilJi SecÇao de Conlabilid~de do D. A. M. um c~u~ador norte:amellcano do. .. ca ~e " mIJ~ue~ vlve,!D"p"a A· PARIS, (V. A.) _ Mistin. 

daa circul!lção na Allemanba, - .Transcorre, hOJe, a data.annt· .0nduZlr~ para o japao .as cln r . o num~ro .(~.e uvwes. de la lUel'lc~ do NOl'Le ': .J.VJv.OOO guett! conlIeciàa estrêIJa de 

da «Cla7eta das Parochias Ale- versana da graciosa e Intelhgenle zas do dIplomata sr. Salto, re- lInha attmgu á, dentIo em em pa~ses sul a~erICanos. «muslC haIJ», communicou á 

mãs da Alta Silesia» e do senhorita Azu!cela de Oliveira, alum· cen.temente fallecldo nos Estados pouco, a 1.150. (' .• Os Est!,-dos Umdos.encabe- policia haver perdido a quan. 

«Correio dos Domingos», amo na d~ curso d.e pintura do C~lIeglo Unidos. Da verba geral, .13 mllhoes çam a lIsta das naçoes que tia de 40 mil francos que 

lias publicações catholicas de Coraçao de Je,us. Bondosa e o!fabl. O ge?to do p~esidenk r~oo- estão reservados RUfa a com· ()H~receram !lOspitalidade aos suspeita ter sitia roubada de 

Katovitch. IIss!ma, conla ella um ~asto cnculo s~"elt e v.erdadelra".1e~te excep- pra de ~lOVOS avwe,:; e par.a lt,;lIanos emlgr'!-dos, com. - . sua bôlsa, durante a sua via. 


BERLIM, (V. A.) - A Agên- de amlg~lnhas, que hOJe lhe ~e- clOnal,. pOIS o sr. "alto 1I.nha os barreIras de baJoes captl 3.IO~.OOO, segumdo·se a A.[.. gem pela Belgica. A polici'l 

cia «Deutsches Nachricbten monstrarao a estima em que a tem. renuncI~.do o cargo de el:lbalxa· ~~____________ . g.entI?al com ?-797.000, {) Bla- está. procedendo a investi-

Bureau» communica que o FAZEM ANNOS HOJE' dor, ~la meses, por motIvo de VENDE SE s~, com 1.38~.600, e o Cana· gaçoes. 

jornal polonês «Robotnik>. de Slas.: Norma Couto, espôsa do molesha. _. _ da, com 700.000. 

Dantzig, foi suspenso duran- E C D hé C d I d I TYPOCiR PHOS ~~~~~~~~ te seis meses em consequen- sr. riCO. ~uto; oro\ a arpes e ROMA, 2 _ O govêrno cha- . uma casa com gra~ e c la· A 
cil1 de. uma série de «cari. Sousa, esposa do sr. sub·tenente Nar· mou ás fileiras os jovens da cara, e~g~~ho. e ,~Ultas .ár.. . ' 
caturRs e de falsas noticias». bal ~a,bosa. de Sousa; Isoli~a de classe de 1918. Como, porém, o vores .lructrfela~. Ir!ltar comi Precisa-se de typogra- ULTlMA HORA 

Com o "Robotnill.», dois ou· Ohvelra, ,lima do rev. pe. dr. "erclno número delles é reduzido, foram Antomo da Marl!l. Camo da phos nas officinas 
t . . I s d Dan de Ollve.,ra... tambem convocados os nasci- Lagoa d ESTADO ESPORTIVA ros JornaIS po onese e . Slltas.. IIse Mor,tz, Ira.cema Perel· dos nos 4 primeiros meses de lOV-1 O . 

~~far~stão prohibidos de cir- ra,. Chllstlna Mour~, Ondma Silva e 1919 e que tinham sido julga I RIO, 3. _ O Flamengo eShl-' 


•_____.______.__ Olmdln~ ~errel[a Dut13 dos, então, incapazes, para uma interessado em conseguir () 

Eltas triste, mllD amGr1 nar7~a~eder~[CUa~~~en~~dl~~\ f'N~~~~ nova inspecção. concurso de Caxamllú e Os. 

Teus broncblteY Fóbio Silveira, funcclonar!o da D. O. P. waldo.

t&tas com tOSI8 \"1 l-ll 'I'M; P RIO, 2. - Partiu hoje para RIO, ~ - ~ Amerlca não 

li' lei de losso Senbor, R~gistamo; com prazer a visita Ci~t:oPco~~, ~i~r~:iJ~:tf:reg~ ~r~o;:fiz:r~~ racto com o mil' 

Só te salva o IlONTR1TOSSE! que nos fez o sr. Eustachlo Vieira, República, o sr. general Eu RIO, 3. - A selecção ca

representantante do ESTADO no mu rico Dutra, que, antes, rece· Representante: A. Gonçalves Santos & eia, rioca reali:r.a.rá, amanhã, rigo. 


Q 

C deS~~!p~~a d~ • nlclp~~I'~~i\~~~::~o. . ~~~o aM~i\~~~ ~~ef~r'dec~IIJ!~ ~'::'5~2----------------:;:30~v:-.--;;'9...!'1 rO~IÔ,x~.rc~cio t~es~~:~~:~~ 
desobedlenCla Segue, no sabbado, para o sul ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;.;;;;;.;;;;;;;.;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ILiga Paulista dl'clarou á imo 

BO,MBAIl\1, (V. A.) - An do Estado o nosso estimado conter- TOKIO, 2 - Esta tarde, a rrensa Que a entidade ban
n,unCla.-se que o Mahat~a raneo Wlfrtdo Costa, que leva cre. imperatriz do Japão deu á Df Pedro (;Jjt~l;o Clínic;:a ~édico· deirante'dará 25. "/" da ren· -
Clandhl, ,<lue ha pouc,o ~egulU denclals nossas para estabelecer re. luz uma menina. Mãi e filha. ~ (li! Q cllurglca da do 4.° jôgo aos jogadores 
para RaJkot uuma mlss,ao de presentantes do ESTADO em varios estão passando bem. das molestias da cabec;:a e pescoc;:o ~~r~':nm~~:dcOar.i~~!~~a, si ven
~:~p~~t~n~~ ad~:~~!~~~nc?:' munlctplos daquella reglao. LONDRES, 2 _ A Ingla- ESPECIALISTA EM Joinville, 3.- O Caxias re. 


Convém lembrar que a sra. Dr. MIGUEl BOABA!D. - De sua terra inverterá este anno 220 OLHOS. NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS solveu disputar domingo pro· 

Gandhi foi presa ao chegar viagem a S. Paulo e Rio, regressou milhões de libras no pro'11 ConsuJtorio: Rua Trajllno, ia ximo com o Athletico o 3." 

áquella cidade, onfle fôra to- o iIIustre clinico conlerraneo sr. dr. gramma de defesa aerea. Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas jôgo da -melhor de tres», 

mar parte no movimento de Miguel Boabald, que ia reencetou Os serviços de aviação, em disputa do Campeonato 

desobediencia, suas actlvldades profissionais. em geral, contam já co~.__4_3__ V-19 Estadual. 


Exijam o Sabão 

"VIB8•• ESPECIA DABE" 

DE WETZEL ,. CIA.--JOINVILLE (Marca registrada) 

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADBIRA 
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