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,O 
Deixará Rome o A cmbai-' «Sururú)) à 

x.dor frences 
O MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATHARUiA ROMA, 3 (U.P.) - As de porluquesa

slntelligencias italo-francesas au-
I Director-gerente: Altino Flores 	 gmentam cada vez mais e, ainda Lisboa, 3 -:- O jornal «OlSc· 

ontem, num communicado fir- culo> annuncla que, na cidade 
mado pelo sr. Benito Mussoli- de I1havo, perto de VaIl:OS, uma 

ANNa XXIV Florianopolis-Sabbado. 4 de N. 7605 ni, dirigido aos chefes do parti- parti~a de futebol degenerou 
do fascista, confirma-se que .10- em Violento conlllcto. A ~squa
ram intensificados os preparati- d~a de fute~ol de Boco 101 c~n
vos militares para garantir alta- vldada a disputar uma .parhda 
lia contra qualquer plano con-J em !Ihayo e durante o JOgo os 
tra os Estados totalitarios' . parhd~nos de ambas as facçOes 

Simultaneamente a imprensa Le!!thus!a!maram~se de fórma 
Foi expulsol 

italiana aproveitou o ensejo do !a!, que acabaram em luta. COiaJcos da elei~ão de Pio II ( HAYA, 3 (U. P.) - Verifi- regresso do marechal Badoglio poral. A confu~1iO .generallzou
cou:se um escandalo na Ca- para desferir nova saraivada de se e todos se dlgladliOvam " so
mara, quando o deputado na- ataques contra a França. cos e be!1gala~as. . 
zista yan Tonoingen Indicou Com a chegada do general Wol- . A parllda fOI su~pensa, ven
que se realizasse pelo Minis- te, ajudar.te de ordens da chan- IIcando-se que. haVia cêrca ~~ 
terio da Justl~~a a Investiga- celler Hitler, os observadores 50 pessoas fendas, das quais 
çilo sôbre as pretensas Im· receiam que estão sendo prepa- duas em estado grave. 

"Opus, Juslilia el Pax" é o lemma 
do novo Papa, que será co moralidades commettldas por rados importantes acontecimen-a 12 sacer_dotes cathollcos na po- tos relaciona~()s c!>m. as «aspi A vida de hojeroado no dl	 voaçuo de Oss. raçOes naturais> Italianas. . 

O alludido deputado con- Finalmenle, loi noticiado que precIsa do 
Os planos do novo ral que o novo Papa adopte Ic.elli foi eleito Papa», - com- tlnuo? r!,lando, mel!mo depois o ~mbaixador ~rancês, sr. Fran- ENO :::.~~ 

Pontifice atitute energica nas questões mentando: "Com a eleiçl10 do do p! e.8ldente da Camara t~r ço~s Poncet, deixará Roma de' 
Cidade do Vaticano, :3 (U. internacionais e sociais que car?ial Pacelli, o Sacro Col· ~f~~~b~~s~l~na~a~~e~I:~O ~~- ~Po:'.ls~d::.e...:a~m~a~n~ha:"_____~~~~~~~~~~~ 

P.). - O Papa Pio XII, ao que affectam a Igreja. leglO d~srez as esperanças tholico. Os deputados catho
lIe noticia, está ridigindo um B - . do raSCIsmo: porquanto seu IIcos protestaram aos gritos 
'programma de apaziguamen- ~m aborrectdo, I n0ll:le não ~o não estava In- de .traldor» pretendenào Declaração á Praça
to> para tratar de problemas Berllm,~. (U. P.) -: .E~bo- CIUldo ~a lista que a imprlln· expUlsar o s~u collega do 

CYRlACO CHRISTOVAL, abaixo asslll:nado, declara"omo a luta da Igreja com ra nos .CIrculos 0111clal8 se sa ra~Clst~.-: por ordem ~o recinto Outro deputado na. 

a Alemanha. n.ão deseje ~ecer commenta- \alaclO (,hlgl ou do. PalaCIO zista, d'e nome Woundenberg, 
 a quem interessar possa Que se retirou da firma CHRISTO

VAL & ULlSSEA, da Qual lazia parte o soclo lRf; ULISOs observadores precisam rIOs a respeIto do resultado \ e.neza - suggefll!'. mas veio em auxilio de seu com SEA, pago e satisfeito de seu capitat e conlórmeque o novo Pontilice seguirá do Con~\ave, os ~bservado- c~lldadosa}Dente. omlttm, e, panheiro que, somente com 	 lucros, 
distracto ar,hivado na M. Junta Commerciat sob ne 2336,os pl'eceitos gera:s de seu res pO!ltiCOS acred.lt!,m que a aJUda_ maiS, 101 objecto. d.e grande 'difliculdade, poude 
assumindo o aclivo e paSSivo da lirma extincta e continllpredecessor, usando, porém, elevaçua ao pontificado, do I allusotls que! em.h?ra . JUdl' ser protegido. O Parlamento ando com o mesmo ramo de ntj:úcio sob sua lirma indide maior diplomacia. Opinam, ~ardeal Pacelh, I,Jóde causar Irectas, eram JUtelhglvelslt • decidiu excluir o deputado 
viduai á rua Conselheiro Malra, n' 33, telephone t 115, on~ntretanlo, que não rará con- IOtenso aborreclment~ nas _ Tonningen das actividades de espera merecer de sua distinta freguesia a mesma concesllões aos inimigos da Igre- espheras governa~entals. on - . . parlamentares. sideração dispensada á extincfa firma. 


ou noutra parte qualquer. novo Papa é considerado co· \ Shaw 

jl!. na 	 Alemanha na Russia de desde há mUlt!' tempo o A opinião de Bernard ;...._________ 

Verá si reag~, ou Florianopolis, 1" de Março de 1939- . mo. o i~sunado~ ~a pol:tica Londres, 3 (U. P.) - O CYRlACO CHRlSTOVALProfunda satisfação em II:nh-fasclsta attrlbUlda ao Va- célebre humorista inglês. Ber- não.., 
De accÔrdo.

Londres t!Cano. Inard Saw, em entrevista á IRÊ S. ULlSSEA 
Londres 3 - A elllição do U - h tt d :Uoited Press. sôbre o novo PARIS, 3 (U. P.) - Relati 	 (Firmas reconhecidas)

cardlal P~cêlli foi recebida ma «ma!17 e e» a I PaI?a_eleito, declll:rou que !l vamente ás referencl.as do sr. 90 5v-1 

nesta capital com profunda «C~ltlca» elelçuo do ca!dlal Pace!h, BonnAt sôbre a. notlcl~ publl- =------____-:-::::-~=___=,----____:_-=__ 

satisfação. O actual pontiHce Buenos Aires. 3 - A para a successao papal, Sli- cada por um Jornal lIalfElo, Contre e penetração e.- Na lO'. Circunscripção 

é, com efleito, respeitado .Cl'ftic~. di~. em ma~chelte: nifica «um mur.ro. no nariz s.eçundo a qu~l o sr. M!Isso- treng",·ra na Pet.gonl'. de Recrutamento 

aqui, nlio só pelas suas altas . 0 antl-[asClsta cardlal Pa- dllS países totalltarlos». h~l apresentafla suas eXlfen- ... 

qualidades diplomatica3 ma- clas á Fr~nça no dia 1 .do Buenos Aires. 3 (E .)- Orga- Realiza-se, amanb!i, na 10·. 

nUestadas pela conclusão das I corren~e, ~I~·se que essa ,li!., nizada por diversas entidades Circunscripçl10 de Reoruta
concordatas com a ltalia e o Dr Joa-o de ArauJ"o OLHOS, OUVIDOS,· formaçao 101 d~da á I!ubhCl- cultmais arll:entinas realizar-se-á mento, a inauguraçao do re-

Reich, como ·tambem pelo seu I " . -NARIZ, GARGANTA dade por um Jornal Italiano a 9 do corrente nesta capital trato do presidente Getulio 

grande caracter. de Londr~8, e nao de Roma. !lma cerimonia pública destina· Vargas e em 8eguida so 


Considera-se que na me- Elplci,listl do Cenlro de 51úde - Alliltente d. prol. 5.nson A .rererld~ !olha ~ndlca que da a exteriorizar o repúdio li enectuará' o sorteio dos' jo
dida em que a Santa Sé exer- Consultas dlarlas das 4 ás 6 li2--Rua Viciar Melrelles, 24-Tel. 1447 - ,o sr. Mussol101 tenCionava d~r Ipenetraçi!o estrangeira na Pata~ vens -insoriptos na clas8e de 
ce sua influência temporal, um ~olpe de fôrça em DJl-1 gonla, denunciada pela Associa- 1920 para preencher o erre-
que muita vezes foi decisiva, - - --- - boull ou em Tunls, contando çlio dos Amigos da Palagonia. ctivo do 14.· B. C. 
essa influência será posta a Graves Iccusações Iseguem para o. Oya- de antemão que a França Os jornais portenhos preco
serviço das causas justas e . d pock 6 extremistas nl10 reagiria. nizam a distribuição de terras 
terá grande alcance sõbre os contrl um maglstrl o estrangeiros da r.egillo aos agricultores ar-IPharmacia de plantão 
acontecimentos do anno cor- A # It" gentmos, a lundaç:lo de novas 
r~nte, que começo~ sob au.s- RECIFE, a - Foi apresen- I BEL):'M 3 _ O "lt é» U Ima excen- escol!ls e de institutos d: ~rtcs I Estará amanhll. de plantll.o 
plCIOS tão pouco ravoravels. tado ao Conselho da MagiS' 1 ' h' • apalr t • tr"lc".dade e Of'lelOS, a abertura de estra- a «Pharmacla Raullvelra', á 

• tratura uma queixa coutr!, .o i~:d~lz~~03o ~l~c~r:sgar~o~~~ 	 elas estra~egicas c o saneamen- rua Trajano. 
Grande 	satisfação em sr. S?c~ates Gonçalves, JIIIZ ta capital , afim de segUirem to da regIão. _________ 

Nova York de Direito de Nazareth, ac- para o Oyapock 6 extre O LI d B 'I' 
Nova York, 3. - A noticia cusado de tratar mui as par- mistas alemães 'e portugue- Lisboa, 3(U.P.)-No povoado vapor -Prudente oy fal. elro 

da eleiçllo do novo Papa loi tcs n~ desempen!1O de SUIlS se8. de Rebor~ell?o, comarc~ de de Morais» 
aonunciada aos catholico8 runcçoes e por laetus part! o Os rererldos preS08 que Chaves, o l!1dlvlduo appelhdado Noticiou-se, ontem, á noite, Vapores a chegar: 
pelos carrilhões das igrejas ClI!ares pouco recommenda- vieram acompanhad~s de por ~Antonto Carruncho-, ~~- oHiclalmente, peJa «Hora do «Curitiblb, DO dia 7, para 
e pelos sacerdotes que ceIe- vels. á conllucta daquelle dois investigadores foram nhecldo pelas su~s excentncl- Brasil>, que o vapor .Pru- P. Alegre e elcalas; 
bravam a missa do meio dia. magls~l'ado recolhillos á Policia 'Central. dades. após g~star lodos os d!,nte de Morais>, ~ra em «Aspirante Nascimento,", no 

011 circulos cathe:liccs de Asslgna a representação, ---- - - - - -- bens que possula e quande to· viagem para o Chile, pelo dia 6, para Itajahy, ascalan-
Nova York manHestam gran- o senhol'-de-enge!l11O João RIUI triste, mllu am&rl dos suppunha.!1I que elle passa- estreito de Magalhães, oRo do até o Rio; 
de utis[açilo pela eleição do Borba Maranhão.. figura con- Teul broncbUel se. agora a viver da carIdade corre perigo e, dentro em «Cubatllo>, no .dla 7, para 

. cardlal Pacelli. ceituada nos meIOs assuco- Hsl~B com tO&lll publica, comprou um ataude e breve, chegará ao porto de paranaguá e dali com esca

~e~~:s ~afaa~hã~~ Hj:::e~~~:~ fi' lei do Nosso Sonbor, ~~~f~'O q~~tr~e~~~;i~~ poa~~eCO~~ Valparaiso. Ias até Tutoya. 

Amigo das democra do «Dlarlo de Pernambuc«o. S6 te 181Vi11 o OONTRaTOSSB! suicidou em seguida. 
 •..1.•.••....•••.•••••.•...•cjas 

Wasblulrtoll, 3 (U. P.) - A 


elelçtlo do cardeal Pacelli é 

conllderada em circulos dl	 : UMA NUVEM O~ TRISTEZA : 
plomaticos e ecclesiasticoa co · 
mo destinada a desenvolver 	 • rllRA SOBRE OCORICIO DD POVO BRASILEIRO, •
ainda mais, a acçllo do Vati • devIdo' estatlsUea pavorosa da monalldade oceaslo- • 
cano no mundo. Outrorl opi • nada pela Syphills, que mata em cada 4 mlmtlo5 um •Côres Novissimas 
nam que continuará a oppo· 	 • Individuo em lodo o palz. E' preciso reagir. Salvemos • 
Ilçil.o aOI Estados totalitarioll, • a nossa geraçlo I • que quer4lm invadir certos 

domlnlol espirituais da Igre· 

ja. 
 rglllYpll~ •• 	 ••Com ou seu razão, Impor • E' o depurativo de conllança para combater a Syphills •tante parte da epinil10 públi • e o Rheumatlsmo. E foi adoptado olllclalmenle n~ • ca 001 Estados Unidol conll 

• Di, á~ slIas linhas o loque cures elegantes que Culex • Exercito como prova a requlslçlo abaixo •dera o cardeal Pacelli como 

amigo dai democrocial, e a
 pal'isif:'IBC que lodo () mundo orrereco : Tl'eYo. Tulip~, BoI' • llento de lodureto. • 
credita que elle exercia admil'n eom est.U!i dllas seu gonha, Bois de n ose, Hrique. 


certa Influência sObr~ Pio XI 
 sacionaes ('tIres ,,"1.('" - as Com qlla l'lll cr li ma desta. 
eÔ J'es llo \, j ~simo s paro os co est onl ean Ies e linelos côres, 

•• ~ WIrlIDftO ·Dlb\t;aJbl'lDmnllm ifil\Iar •• 
nelte lentido, tendo desempe

priC'hu."Ô novissimos da moda I as SUQ S IIlIhas cslari'io em dianbado Importante papel nas : ..,.~.f}-iC2482' ..~ :Examine tall~ IJ C Ill as outras rum fi moda !encycllcas denunciando aI 

per8eguições contra os catho

IIcol no Mexico e na RUllia 	 : l~""""~;:;r"4&&t:
bem como na célebre ency • . ~ .~.'.' 5 . J ".. • 
cllca deplorando o tratamen
to dado , lireja no terceiro'. 	 · • I.•
Relch: 


Durante a sua visita aOI 
 : _"1Jma.~,z~' ".~- ~ :Estad08 Uoldol, o cardesl Pa

ceIII esteve em cootacto com 

multol clrculol leigos, tendo 
 • '_.... ------- .i~;" . ~ • 
feito uma confuência no 
«Clube Americano da Impren • ViDROS DUPLOS - Já se encontram á ve~da • 
lia», o que foi interpretado • contendo o dObro do liquido e custando menos • 
como geato de sympathia para • 20%- que dois vidros pequenos, • 
com ai democracle8. 


Ji;lpera-se de um modo líre ·• 	 .... 
• 

• . •............................ 
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o ~8T.\DO--Sabbado, 4 de Março de· 1939 
ClY 

I Infiltração ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
alemã : AI FRANCE : 

MANAGUA. (v. A.) 
o '(:-':ovedades". importante 

•• 
diaric destu capital, repro
duz o trecho de uma car
ta de uma personaliclade 
alemã. endereçada a um a 
migo comm erciante neste • FECHAMENTOS DAS MALAS: •
pais , em ql1 C di" «A Ingla · 
terra c a França prefere m • Para 	 o Norte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 

• " SABBADO, ás 11 horas nos Correios • 
ta de tc rritorios nas Ame • Para o Sul- URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PERU • 
ricas Central e do Sul. a • - cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 

que a Alemanha tome con

entrarem numa ~lIcrra por 
causa d~ ("olonia s na A • - Brasil-Eurooa em 2 dias - •
lrica ou em outro qualquer . : 	 A G E N T E S: . :
Ioga r », 

O lIIi ss i vi~a aconseltla : ERNESTO RIGGENBACH & C~a. 1tda. :o amigo a ~ompra r a mai
or quantidade de terr·ós, 
procurand o gara ntir a sua : R ;·2 C(lnselhe~ro Mafra, 35 : 
posse. por'lue. mais cedo 
ou mais tarde. os paises • Te1ephone: 1626 F1orianopolis • 
curopcus. es pecialmcnte a 
Aleman ha. apoderar-se-ão ......~~............................. 

das Americas Central e do 

SIII. pfra o estabelecimen· ..- .._. .~- ._-_ ._-_. ..._._._---.- - - --- .. - - ---. 

to de ar)'an05, por se !ra
tar de paises alrilsados. Ac· 
cr~sctnta (J miss ivi s ta quc 
OS Estados l·!lidos não BANCO DO BRASIL 
t:umprir,1u c) devei de ga

rantir a posse dcsses pai CONCURSO PARA AUXILIARES 

zes para as raças norclicas.
o Observatorio Astronomico A vi~u ·se aos candidatos. iuseritos 110 ~oncurso 


para AUXILlAlmS !lua il prova de dlltilogral"ill será 

feita oa Séde da Agê ncia Local. á rua Tra.iano. li . 2,


<.!uando alllda eXistia no RIO br~ phr nolll cnos , na terra e nos I OH MllllIl!f unnBfllO com inicio ás!l horas do dia5 do corrente (domingo).de Janetro o mo! ro do Castcllo 1 ~st[(>s . c li cstabelectrllcnto qlle , III UiJlill OUH H As provas de Português e Estenografia s erãoI1clle estava 111 5t.llauo, num \ e·1 se tomou. sCJa lá por quc mo- l feitas no diu i1 (sábado), á tarde: e no dia 12 do
CLl~!c:\ GEHAL 	 COMPANHIA 

~~~a ~~:~I~~~' c~;~~ ~i~t~~l!~I:!~~i~!~ 1::~'~iO f~:.; b~ii~~L: ;~~~d~~e i:i~n~~ p~r~ -I.! 	 mês currc])t~ (dOifliügü), de man)iêl e de tarde. St~ iNTERNACIONAL 
- . Curso de cspecilizaçüo 	 realiz.arão as de mais provas de Arimé tica e Conta· 

bilidade. em tocaI que será oportunameute designananle. como UI11 verdadeiro tem \Vidil.. Suos actividades . hOJc. I e m molcRtia do Pulmão. DE 
pio de sciencia. o ObscrviltOlrio q\la s~ que se limitam á rcccP-1 du neste jornal. 	 CAPITALIZAÇÃO
Nacional de Astronomia . ção e transmissão da hora. Tratamento mod e rno da Floril1nopolis, i" de Mar<;o de 1930.Um dia - diz o . Correio d~ D,z ·se qlle isso occorre porque TlIb':lrculose Amortização de Feverekro 

Pelo "BANCO !lO BRASIL» ..- FLORIANOI'OLIS Heulizou-se 110 dia :11. pm~a~~~eç-;;-lI °a a~~~~~ ('~,~a ~r~g~~~~ I:1( ,,'il:,Íl~i:i~i( r~(~b~rd::~a~o. 0pbosrer~f~ BRONCHITE- ATHSMA 
.fOlia Leal de MeiTcl/rs ./ullim-(ierente prcscliça do fiscal do Govêr

lina histortca que defende.lI . oIse não interessa e tudo lhe nega. P:-.iEUMOTHOHAX 	 no, o sOI' leio de amortizaçi')esI 
 José Pei!ro Uil- · Conlador
antigo arraial contra Du ~ua y· Scm dúvida. tal coisa seria mo- de litulos desta Companhia, 
T rouin e outros corsari n~, e livo paro jus tificnf o seu descn CO!lSl1ltorio : Rl!! .Iono Pin- 11- __ ___ _ _____ __ _ .__ tend o sitln sorleadas tU; se.. _--. g-uintes nilo cOlHlJinaci;t~s:
foi nccessa ri o l11udar aquella vo lvimcnto ncgativo. a não adua· lo, 13 (Sob.) ~ Phone 1595. 7'1 4v. - .. 
instituição. que teve o seu rCilO lização da sua apparelhagem. Rcsidencia: Hotel Glória 
me conservado rté que a deixou t.,\as não JUS. tifi~ará que deixe I Phon. 1320 I U Z L 
dicado pcsquisador do~ m)'ste · existe c quc pres tou serviços Consullasl das 13 ~s 15 horas. I , , 

rios siderais. quando. alias. era inlerior e mal ,--::::4=2.=P:::.==~~~=~~~ 
" ,,,I,,,,, """'1'" Mo"". ', do '" """"'" ,,,,te"" '" 	 }1~D·-- ·1'I'AL T E G

Fizeram-se cor.stracções no locali zado. 
morro de São Januario. c para Os astronomos indigenas nada Chacara 
lá o Observa to rio se mudou . fazem porque o ministerio não « » 	 Xyy
Quem se perde por aquclles la- se interessa pelos seus traba · Vende· se urna grande cha

dos vê o edifício ccntral e logo lhos. O 1I1inisterio mostra essa ~ará. com lJ ÔIl CUHa de mora De ordem do J)ep~ltamenlO lqU3tro operLçú1~ Ilão envolve· 

nota formigueiros nr térmitas despreoccupação. porque aquel· dia, muitas árvores [rllme · Adllllu ' ~lrat . v" do S erviço Pu- rão dado!' compllcajos ou \lrr 
 L I Z 
onde se instal!aram caros ap . jles technicos cstão inaclivos. E raso pasto para li a 10 ani· bl!co. faumos publ ico p~ra, j;(rande. _DÚtl1er~: ~ão _que~lõ~~ 
parelhos. através dos quais a qucm se perdcr nesse intermi - mais . e bôa úgua. conhec imell'o 003 IOter~~saao~ f!IUilO IélcelS e que mIo QXIJ(pn 
aslronomia nacional não mais 1 navel circulo vicioso cltci:ará á Vêr e tmlar com .JOíLO que opotlunamemtl', com evi- do c~nrlidilto 811lão o dcmfnil G F 	 J 
perturba, com as suas bisbilho· \ conclusão de que o instituto. Bolsllu Morro do l iel'u ldo so d~ 48 ho'a3 pe!:) mmcf. ~ I eme nt .~r d.1S qll~lro Opl'rlçõ ·· : 
tices, a vida complicada dos que foi notavel nesta parte do (Capoeiras) de ~nleced~Dci". ~erl.io r~al17.~· - IIdição. ~ubtreçiio, mullipt\· 

5Ó~~I~~~~~~~~.see ~~~:~~~'~os sô-I ~~ri!n~~tepa~~~~~~ a !;cr uma i9 15 v alt. _ 2 ~::;~I~:~:f~c~;l~:tll~s~:ber:~~:~ Ctgã(}oejU~;~~ãFQ~to da prova p~. AMW 
-------=---------'--------11---::::---:----::--:-- no Itl'm-9-jõs i nst i uçÕ?~ ilpro· rll Continu" obedecuiÍ dO cri-

A situação dos vadatl pelo Sr. Pre"idcnte da tédo s<gllillte: Z K D
judeus convertidos Ro>-r.úbliciI ~m 8 de Agosto d 2 IJ) ex~ rcl cios Ih leitura (
Berlim. (V .A.) - () cou· 1l)53, para ",·roveililmenlo, den sôbre as quatro operações 

selbo el'l'I(, ~i~stieo da 19n' ja t.. o de c ~ dil QUcldro e respe- - 50 pontUE; E R 5 
I , eVllngelica da 'l'huriDgia pro · ctivo MiDisletio, na classe 1.11- b) atestados - EO pontos 

/ I 	 mulgou urna lei. st'gundo a cial da carreIra de Continuo d08 6. A prova será reallzadn m~~~ r~~t~~~~~~~mmeOn.:~~:: ~ 
qual nenhum judeu converti- funcionarias efflivos da caro nesta Capital, em loc~I, dia t' de8 dos 8eU8 IIlu!t1s . ,_ 
de poderá (orl1!u··se m em bro ieiril dv. OErvenle Que 5e ~n- hors l ixados prevlsmcII(e. t9~O 1~~~:;;iO c:~t~i,~~::à~~o ~~ ~ " daquella conH'Bilo. conirr. m 1M3 cond;çõzs pr~vig- com Antecedencis de, pelo me purlndOl'es que dclxar, m de ' 

Q receber os respectl vo8 preml:n; ~ 
I Manifesta5=ão de ami- ~~s :e g:7~:;;:~;;~~eni~l745, M lIO;.' t} C~~Jr;'~at o, ao ser ch~. por DUO cstarf:l'm com os • 

I 
BEUH 

pagamento8 em ordem.zade a França DI! acordo com as r~l~çõ~ 3 m?c:!o par" a prov/!, devmí e 
,\IARSELliA, (\.. A) -. Vá orga.,ilàd3~ pel il s Comls~õo, x b;r qualquer dos documen. 

rius organi zu~rles convoclI- de Ellciencia, p08tllriorm~nti lOS segu: Dle~, Que o 'd~Dtifi· llgõr contemplados silo ~on
ram grande reunião 11 qu o revisteS e a~ deci~õz8 d"quel- qu~: car~eira de Id2DUdade, ca vldallos a ,'ecebcr o reem
~'oram eonvidados os itnlia· lo Dep~rtílmento. em petiçõe~ derneia de reservi~t<l . carreir' 

1/ / 	 Os portadores de tHulos em 

bolso gHrunlido. nu sédo da 
Companbla.noa amigos?a Ji'ran<;a. !"u. que lhe foram dir:gldas, utõo proflssíone I ':lu eleilorat ; neslti 


merOS08 (\I~l-falantes haVIam illscrilOs para as pwvas (,S oca3tão fara, tambem, elltr{· ou com os Agentes Gerae8: 

sido installndoo Mim de pel'- ~egu; ntes Bervenle8 suvindo ga dos alestados de capilcidô . 


I 	 mittir audição perfeita dos ncsto Capild. de pH.~ 11 fUDÇão, zêlo e ur· LJ:VON"IUS &; CIA. 
BLUMlli'lAUdiscursos a todos os presen-	 b3uldllde, passados p210s che

. ~,,:,.s~~·~'im!ll"!'iIIIi____1Ii[' fAClL APANHAI\ UM" teso Mois <:le 3 mil italianos Esléldo d~ Siml... Calharlna fe! Imediatos. 

rearlirmaram em «ordem·du · (Florionopolil!) 8. Não haverá segunda cha·
GRlPPE) UM RESfRIADO, ou UMA 	 dia>. então votada, 11 sua de- MINISTÉRIO DA FAZBNDA ml!da, perdendo o direl!o á 

dicação aos prlncipios de- QUlldro VIII prova e ao aprovellcmeDlo. 

Illocraticos e 11 aua amizade L<!opoldo Francisco Meira que a m2sma fdculla, o I:andi.
PNEUMONIA 	 VENDE-SE ~~i~l::~pela ·Frsllço . Renato Rilta dolo que faltar.MM 'TOM~~!)Ô O rAMOSO 	 com 10& metros de frente. porQuadro XII De acordo cem a re8pecllv~ 

800 de fundo, situada na ci

1PE11TOJW. DEANG\t,OPtEW1JEI5E Dr. Augusto de L1~~ lo~~o~!rn~:d~l!·s~lficação ~!~:~i::~~çâ:~ ~:rllfi~:~~~dft!~~ dade de Biguassu com duas 
casas pequenas, calessl. gran

NADA HA QUE TEC1tP.; de mandiocaI, pastagem e ma
de Servente pllra CCoullnuo pedido pel<t D.vi~jjo do Fun· 

compreenderá: cloD6rlo PÚllI'co, deHe Dlpar.
Paula a) ex"rclcloll de leitur" e sôo lameole, qUt os hób .lltará dI' 
 to cerrado. Trata-se com o 

MEDICO bre a:s quatro OPHacõee; aproveltêlment<" Da clêlS8e In dr. Fulvio Aduccl, á rua .João 
Pinto, 18 (sobrado). v-7:I-DOIlD"!l1 de seaboras- b) lulg~m <nto de alestados elo], da carre;ra de Conrfauo.

""'P.rtol de capacIdade para a fUDÇão, do QUddro e Ministério, a qu~
zêlo e urbanldede, p~lIsados perreDcer.Dr. Joaquim Madeira Neves -- OperaçDeI -- pelos chefes imedIDI~s... 10. Qllalsquer iDlormil{Õesl:-______ 

Medico - Oculista (ONSI.ILTORIO 4. A provll versllra !obrQ. poderíio lIlOr oblldllll na D~- I 
Rua Victor Meirelles 11. 26 11) lelturll 811enclosa de pe· leglcla F sc~1 e D,retorla R-Pormado pela Paculdade de Medicina da Uulvi:rshlade as 10112 e das 2 as 4 hOlas quenol! trechos de (duceção ~lool>l dds 9 iÍs 12, DO~ dlM (asa Electricldo R!o de Janeiro Tel. 1408 geral e clvlclI (BeDdelra na· útelll. 

Trlllllméolo clinico e clrurglco de lodall &ti molutla3 Resldeacia: Vli!lcoade Ouro ctOllal - Defeso da Palrto - Plorii!DÓ"oils, 25 de F~v~ vende medidores e
dOIl 01bOI! 	 Prelo, 42 - Tel. 1365 - Patriotismo - Serviço MI- telro de 1939. installa os «quadros»CnrlO de aperfelçoamenlo Da especIalidade, com o dr. II ~:::::::::::::::====~ llllar - Symbolos da PatrIa -Pllulo Pllbo, DO Serviço do Prol. David SóD:SOO, DO Ho~' 	 QUdl'dDdes Jo bom cldadíi<l A Comrs~ão executlVê : - para os mesmos.I

pllal da Puodllçí!io Oaffrêe-Ou'Dle do Rio de JaDelro 	 - Deveres dos funclonarlo!) JOSE' DE OLIVEIRA CAM .SENTE·SE ·FRACO? 	 Preços modicos.Complete app8relbasrem para exames de lIua especialidade 	 d~vendo os candidatos, .'0 POS - D~I~g"'!o F,lIc"l. 
Eleotrlcldade Médica, Cllolca 011111 Tem 101le, dOr ... respODder a quelllões objttiv,u" PAULO DALLE AFFLALO 


ceat•• e 80 pello 7 futmulodas CClm o ilssunlo de - Diretor Regional C, Te · 

Consultas dlarlameote dali 16 áll l' 	 RUI Joio Pinto, 14

1'0118 cadd Irecho, demonstrar com· I~llr. 
CONSULTORIO Rua Joio 1'10107 lob. Telepb. 14&6 , 	 Serviço garantidopreensão nll lelturo e cllpllcl- MAURICIO MOREIRA DA 

BB8IDBNOIA: 811& TeD8II1e 81lyetra 1i7 TBLEPB. 1821 11111 ~IfIS81UI dade de iXpressãll escrll.,; COSTA LIMA - Contador I"~__'____~~'" 
. li. ~OIO lia ai.. SIIWelN b) os fxercfclo!l !ôlm: ali lIeco!c.nlll da D~lesrllcill rlsc~1 18 v.-3!i 
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EST ADO tt · "oa-r,CYo 
OU CIP 1 Os dois valorosos conjilnctos empeAVAHV 

~ nhar-se-ão amanhã, em porfiada pe
leja, em disputa do Campeonáto Estadual.--.Com o approximar-se das 
horas do sensacional prélio o enthusiasmo do mundo esportivo floriano
politano chega ao auge.--Alberto Moritz será., arbitro do grande embate. 
Realizar-se·á amanhã. no I porém. sinceramente, na com-IViSiiCS se convertam em rea-I bri!, dia em. que a prestigio-, O symphatico «Martinem./seguldos contra a Filandia. 

«estadio» Adolpho Konder, G I pletll rehllhilitação do «on- lidade. sa Liga Nautica de Santa está movimentando sua gUIl- - W. ,I. Tonlkes loi arquei-
segundo .'ncontro da «melhor 'l.e» campefw de Florianopo· - Cathal'ina realizará as pri- pa rapaziada e o Liborio, ro do Scheflield, de Londres, 
de tres. entre os adextrados IliS. Salvo modiricaçilo de últi- meiras regatas ol'ficiais deste dynamico presidente rubro- durante 35 annos. 
conjuutos dos clubes Avahy 
e Cip. em. disputa do CRm

pegn~!~O(~'~~ad~~:r~e :1~~~~UO . 
pulitauos ti itajahyenses está 
sendo aguardado com gran
de interêsse e desusado en
thusiasmo nos anais esporti 
vos da capital. 

No prim'lliro jôgo, realiza
do na prugressista cidade de 
lt!ljahy, o Cip conseguiu a
hater o seu valoroso adver
sario pela esmagadora cem
tagem de 4 a O. 

Conseguirá o tricolor cun
firmaI' sua estupenrJa vícto
ria'.' Os avahyanos acreditam, 
... . 

Amhos os quadl'o$ pizarão Ima hora, o Avahy entrará anno. Inegro garante, que contará .,- Em lO ann08, de 192711. 
ao gramado com vontade em campo, obedecendo á se-I E' de se esperar que os: com quatro guarniçiíes em; 1936, o campeonato francês 

~~~~.r: (:rql~i~~~eg~~s~I~I~Rn~~- i~~n~:doc~nJ:!t~~~ãt~~o;\rii!~t~: .~~b;l~~~c~~m~e pir~e~eu~~~ IoP8:!0aP~~~~~~' do «Marti.J :o~ ~~~~li~, p::m~~~~a~~'::~!~~' 
vel, que não deixe duvida, Procopio e Berreta: Galego, puta do interessante certame nelli» sirva de exemplo aos - Uma partida em dispu
no espi"j(o dos seus arrei- Sapinho, Nizeta, Fomerolli nautico. As regatas de No- . enthusiastas dos gremios ta da «Taça de França., en
çoados. e Saul. vembro Ílltimo, não obstante : «Aldo Luz» e .Riachuelo» e tre o Red Star e o F. C. Mi-

Espernmes que nessa luta, o máu tempo, que empanou i aos cluhes de ,Joinville e lause, !oram marcados qua 
vencido e vencedores con Escolhido de commum a- o brilhantismo das provas Blumenau. tro «penaltes» contra o se
!l'Ilternizem, dando, dessa côrdo pelas directorias de disputadas, revestiram-se de I - gundo clube, em 1929. 

Nas tosses rebeldes., traiçoeiras, tias bronchites chro <innualmente, dezenas de valvulas, peculiares do motor
41cas ou simples. grippes, resfriados, rocquidões, tosses CO" 

esc.rroa sanguineos, dores no peito e nas cosias, Insomnia, milhares de visitantes ás Iford. El1a separa os ass~ntos 

• Iraqueza geral, ,,,lia de appelile e febre, () CONTRATOSSE grandes fabricas Ford do por tamanho e os experimenta 
• o remedio absoluto, herolco, que não falha. Efticacisslmo Rio Rouge, nos Estados Uni por um processo de «resalto», 
... tosse dos tuberculosos Comnndo-o convenien~emente. O dos, a mais vasta e perfeita arremessando-os contra uma pe-CONTRATOSSE ja recctJou mais de 24000 allesiados ver
".deiros. Tenham cuidado! Nâo se deixem enganar. Aceol installação industrial do ça de ::letal. Os que forem per 
"em só o CONTRATOSSE. que e barolo. não 100m resguarde mundo. feitos saltam a uma determina-

maneira, prova de que, para ambos os clubes pl'eliantes, grande enthusiasmo, sendo 
honra e gloria nossa, mar- arhitrará a peleja o conhe' grande o número de torce
chamos para o reerguimen- cido esportista SI'. Alberto dores que aflluiram á Praia 
to dos tempos em que o fu! MOl'itz. de Fóra, fazendo reviver os 
(eból era o ponto preferido saudosos tempos em que o 
do mundo lemioino lloriano- As regatas de Abril remo constituia o esporte 
politano. predilecto do povo Iloriano· 

Oxalá que as nossas pl'e- Appl'oxima-se o 21 de A- politano. 
.- _... ---

ICuriosas máchinas at
·traem milhões de visi
tantes ás fábricas Ford 

Curiosas máchinas, algu- que póde approvar ou rejei
mas das quais podem de tal' 42 peças por minuto. 
facto «vêr», «ouvir. e «sen- A outra machina é utilizada 
tir» , estão entre as maravi- para verificar, automaticamente, 
lhas mecbanicas que attraem os assentos intercambiaveis das 

•••radabilissimo. Temham-no sempre em C.Ii." Na Rotunda Ford, ponto de da altura e se collocam, por Si'l 
partida dos visitantes a ellta llum recipiente proprio. Aquelles 
colossal realização de lIenry que, ao passar pela fundição,-------------------J Ford, que vem constituindo quebraram-se ou soffreram al

-o haINa FERIDA qUe resista 
lO USO da 

CALENDULA CONCRETA 
a mdhor pomada para feridas, queimaduras Il 

ulct~ras antigas 

Não confundir com a pomada COlllmum de Calendula. 


Exija'll CALENDULA CONCRE'rA em todas as 


pllUrmacias. 

Deposlt/lrio nesta capital: PI;lARM. STO. AGOSTINHO 


Rua CouseliJeiro Malra--16 


---_._--- _._------ -- ._---------- 

uma das maiores attrações guma rachadura, não saltam á 
c:ommuolCII 11011 seus clleates dellrll capltlll e do Interior 

são registradas, por anno, dos autematicamente. do estado que coatlaua 11 exercer lua proHado perante li 
approximadamente 1.000.000 Estas machinas, como o eixo Côrte de appeUação 
de pessoas. automatico do commando de val-

Afim de tornar a visita vulas, o pino de pistão e outros I.;::=~~iiiiiii~~~~~========== 

tUl'usticas norte-americanas, altura necessaria e são elilllina-I 

mais interessante, a maioria apparelhos de inspecção, exhi- I: das machinas typicas dos a- bidos, estão cOllocadas em salas 
vançados methodos de pro- de paredes de vidro, servidas 
ducção e inspecção FOl'd [0- de ar condicionado, pois são de 
fam dispostas de tal maneira tal sensibilidade, que a simples 

~~:ci~l~a~i8~t~~~: E~;::~o~: ~~nfcj:~t~epar~m~~f~~tl~~a a s~~:: 
sivel. Além disso, são exhibi· precisão.

dos lilms, mostrando a se- _____._ ___ _____ 

quencis de varias opera\\õe~ 


.~ descrevendo os innllmeros Clube Nautico Francis. 
~~~~~~I~!:~~brl~aç:~PIi~~~ co Martinelli 
<,:<ies dos guias que acompa- 
nham os visitantes. Convoclção de remadores 

Entre as machinas expos
t68, duas há que vêm sendo Silo convocados os srs. 80
alvo de excepcional attenção. rcios deste Clube, que quei
Uma é um -aviso automati- ram tomar parte nas regatas 
co» que «vê». de laeto, com de Abril, a comparecer em 
um olho electrico, «ouve-, nossa séde, á rua João Pin
com tubos de radio, e .sente» to; n" 42, domingo, dia 5, pa
com dedos metalicos sensi- ra o organização das respe
veis, objectos do tamanho de ctivas guarniç<ies. 
um decimo de millesimo de A directoría conta com a 
pollegada! Este maravilhoso prllsença de todos os rema
apparelho é empregado na dores. 
inspecçll.o das valvulas Ford, Florianopolls, 2 de Março 
quanto á:sua perfeição e exa-I de 1939. 
ctidão de tsmanho. Elle per- O _Director de Regatas. 
falo, ao todo, II operações JOAO B. DOS SJ\NTOS 
distinctas, tão ';rapidamente 87 2V-2 

Sociedade BeneFicente C.'ix. dos 
Empreg.dos no Commércio 

AlSembléa Gerll 

De ordem do Snr. Presidente, convido os Sr.. a. 
saciado. desta Caixa a comparecerem oi senão de As
.emblê. Geral, li realizar-se no dia 5 do corrente (do' 
mlngo), em no ••• sê de social, .; praça 15 de Novembro, 
no 1 - sob.• ás 10 hor •• da manhã, .Fim de lI' proceder 
li eleiç.iio d. nova Directori., par. o perlodo .oclal de 
1939 a 1940. 

ANTENOR BORGES- 1° S.cretárlo 
3v-3 

- O norte-americano Ro-
Não parece verdade ... bert Wadiam tem 2,m42 de 

altura. Com 14 annos já era 
- Em 1933 foi disputada mais alto do que Primo Car

uma partida entre os selec- nera. 
cionados da Noruegll e da - Em 18 de Fevereiro de 
Filandia. Foram marcados na- 1882, a Ioglattera venceu a 
da menos de 8 «escanteios. Irlandia por 13 a O. 

. 

PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 
Não faça oxporiencias I 

Ilml si: fLIXIB Df 1060flll 
Da Pharm. Chim, - /0(10 ~a IlIpa Sllpdra 


Combate a SYPI1IL1S • o RHEUMATISMO 

EM TODOS 05 SEUS PERIODOS I 


. 60 ANHOS DE TRIUMPHOSI 
UM o SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO 

o advogado

José Aeeado Soares Moreira 

OH. alCARDO 
G~TTSMAN 

Ex-chef. de c,,
n/ca do 

Hospital de 
Nuernbel'g 

(PrOI8. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 
U'l'u'l'gia Ge'lal 

Alta cirurgia, gyne
cologla (doença8 de 
senhoras) e parto8. 

Cirurgia do systema 
nervoso e operações 

de plastlca. 
Coollultorlo 6 rua TrllJa
00, 18 (dali 10 6s 12, e 
dali ló 611 UI,IIO) Tele

phone - 1,286 
Resldencla â rua Es, 
teves J1Hllor, 20. -. 
Telephone - 1.131 
-- ~. . _. _-_.

VENDE-SE 
uma casa com grande cha

cara, engenho e multas ár
vores fructiferas. Tratar com 
Antonio da Maria. Canto da 
Lagoa ! 
Vende se ou aluga-se 

Vende-se ou aluga-se a Cigar- , 
raria «Rio Branco», bem co-I 
nhecida e afreguesada, annexao 
ao Café do mesmo nome. Tra
lar na mesma. 

... qua ndo esti 
v~r bem dispost.. , O .eu 
encanto e vivacidade de
pend.em na maioria das 
vezes da sua saúde e e, 
ta da sua alimentaçio. 
Experimente incluir em 
suas rcrciç&~ os delicio
aos sal&adol e doce., pre
parados com MAI;Z:ENA 
DURYEA - o alimen
to que pelas suaa opti 
ma. condições de purcosa 
e digestibilidade ~ o pre
Cerido pelo mundo inteiro.

•
GRATISl _ 7'...... 0. 
muito pra••r .". en";.I'·lh. 
um fJX"mplaT do n~ noro 
livro IfReceit•• d. Cosinh.". 
que apr.;;s.anta um.. infin:.'
dade d. manair•• lnuito I ... 
cei. d. preparar d.lia·~ 
pr.'o. N/,.d".. doce., bi... 
coitoa, .te. 

MAIZI!NA BRASIL ~_A_ 
Ceb.....taI BTZ .. M. .... 

It....na.... ORATII • Rtl ....., 

···"--_____1 ..nrc'·______1 
CIDAUIL'______ 1 
n'A"==-_____ 1 

'RI UH! n , ,' ., DlIRY['"' 
! lJ (. "4 r' 111 f ~ 111 ! a.j [lI I 

1"4 { .. [, P " 1I 
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o B8TADO~ Sabbado, 8 de Marco de \939 

: •••• •••••-••-•••••••••.!••••••••••••• : ire ~ ,... & ~ \ Cumprindo uma 
: A' S }\lI A E ~ :\..- ., 4- + ~~I promessa
• Aconselhamos o afamado LOMBRlCOIDE INDIANO de Sar- • Damos publicidade. pelo Interê.I 
e mento Barata, ~roressor de Parasitologia da Faculdade de Me- ~' De ordem do Depllrlamen- 10 Fuuciona 10.- direilos' :;sqJ',;'. p~:s~:se~!~~~~~~raP:~~u%~~ 
li dicina de Porto Alegre. E' ln!alllveJ na expulsf(o de vermes, to. A.dmiolstfativo ~.c Serviço e v~otl!gen !; r~. ; F~~~~~.~s".:5~~::d~e l~odRi~·J~os J~~.1 

• tal como lombrigas oxlurus, ancylostomu8, etc. 30 aonos de !fi Publico, fazemos puolicc, pao 2.0 Funcclonllrlo&: deveres I neiro: 
• U80 têm demonstrado & sua erUcacla. • ra conhecime nto dos loteres· e responsabilidades; I .Venbo com a presente cumprir 
_ r') .. p O S, 7 A R , os.. • sados Que oportunamente com 3 o Lei 0 .0 284,de 2ts de ~~':n~íg~~i~a ~~:I é ~e dl.Va~l~aç:~ 

L • aviso dz 48 horas pelo menos OUlub,o de 193fi; horrlvels solfrlmento8 do estomago. 
•• CARLOS HOEPCKE S/A fi' 1' . de antecedenc!a , serão real!- 4.' Decreto-Lei o 0 204 , ce Faço-a unicamente com o IntUito

11P. . ~ ~ U ' . . - OrlanOpO 15 • zadilll , n esta . c;apltsJ, as pro- 25_~e Jandro de 1958; ~ ~~ ::'~e:::~ !~tH~o:ua~eq~~lIr:::: 
• va~ de c\" sslfi caçlio , est8be' i) Decrelos ns . 2.2,,0, de conhecido em casa como doent• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• le cldas DO item-7·dlls Instru. 28 de Janeiro de 19~8 e 3.409 do allpsrêl bo dlgesllvo: . EUe 10UreI" çõ ~s 8prov8d~ s pelo Sr. Pre· de 6 de Dêzembro de 1938. multu do estom.go. , dizia mln~a 

~ "Idente da República, em 8 d~ " .' D~creto·Lel 0 .° 240, de oenh'lra pensl!".da. 
AIiGUEI SIIIIGUEI SANGUl! LIAgosto de 1038, para aprovei- 4 de Feve reiro de 1938;II. S • 1111. • li lameote, de ntro de c ada Qua- 7.0 Decr ~ los · Leis n ' . 426 e
Carlos Hmpcke S.A. II SANGUEUOL I~r;8s2e ~~~~r:tga~~~;!~;~o , ~: t?~ho ~~ lf9;~'>~ Maio e 8 de
li Oficiai Atl~fn;6traliv (', dos 8." Decrelo, Le! o." 579, de 


Matriz: FLORIANOPOLlS escr iturariaS efe tivos que se 50 de Ju ho dl 19:38; 

Filiais em: Blumenau, Cruzeü'o do ~ul, Lages, '1 e occn t rll DJ n as condições pre. 9.0 Organização do Mioi! 
Laguna eS. Franclsco- Mostrusrio em Tubarão I (flrllula Illemã) ~ ~. t:~ J~ g:~~~~~~;c t den'I~3j~ ~ll~iga~oQU ~ per leoce o fun

m:~d~ u~~~ r~rli!:~~~::t~~ De a cordo com as r e l t. cões 10. NOÇÕ2S Il'ernls de coota 

lonlcos: Ph08phoro, Cal- ~~g~~:~?cd:~ia~e:)~~t~~~~!~i~ ~~~:~~e p~g~~~~8 : e orç~:~~:; 

~:~~ C~!e~i:~~ ~~~[1~~~:~ r~ v fs l~', e LS dec isõ zs d ~ que· Dúbli c ~ . 


I .. D?pilrt , meDto e m pe\lçõe' 5 ,- O candlda 'o poderá 
de 20 dias, lIota-se: que lhe lors rn d ir igldes, os· :\) v~r p"r~ cún3ul;~ , a leg i, 

l ' - Levantamento veml tl10 Inscritos para as provas ;ação Indicada. 
das lôrço!! c va lia Im7r:t:éla- 08 s c !!,ulntes e scrilurll rioB s or · 
ta do BDPcUte; vilJd t) nc sta C~pital : O JULGAMENTO 

2 ' -- Df5epP3iedrr.~ntc ve r 
completo d 3l dô:es d~ ca SANTA CA'rARINA (FLORIA va~ -c.?zJ~~~~~-ne~~n ~~~~~~t: 
beça, I 050 1~t l l ~ !' o ervo~h:  NOFOLlS) critério : OR. CARLOS DE FREITAS 
mt'; MIN1STERIO DA V!A~' A() E . a) redaçã o e inlo rm açllo De facto. vivia em constante re.3'-- Comb9te rmi !ca! d. OBRAS PUBLICAS oficial em proces~(-: glme: qu dq uer alimento mal. forte
depressão nervosa e do em· correção de lIogUl g em \ 5 provocnva·me dl. pepslo,delxava. me 
m~T!:clml'!nto de ~mbos ot .' 0nto~ : indisposto, se Dti ndo um P". O boroQUADRO XXII 
sexos; clareza de lolormação \ 5 rl-:el na bõcc!l do eBtom.go, ums 

4' - Allg rnen!o de Ilesn 3.006. Adw r:r GaDzagll. pooto~ ; "zla In. lIpporlavel. 
"'ãilaodo de 1 ü 3 1; nos; 3.007. An tôn io Joaquim J a legi 5 1~çiio adequ~d~ 15 !!I~ c~e ~~r~~!r~~~or6e~ I~~!~te q~:o SEo!(lle!;ol é uma fIr!ln  c ipto. ponlcs ; me lizer8m pfnbur até que tlnba 
d,!'! de :: '..':ebe ~· ~e ;;;d t: i1t!licn. _.. :l.O08 AI:!ónio de Medeiro~ perlelção do IJ 9bõlho 15 ulccrr.. no c.lOmo\to. E nAo dnvloo 
Oplnlic d0 <~'. r,~SO ()i' ) S Ol' Barbosa. pon!os ; _ ~~~~p~~sqjâ 

eIi~b~c:~~~ .:'"~Rd: I::: 
r e~ 1~(:):t ; 3009 Arnaldc DutrR. b) II lulo~ "O ~on l os . numeru. pspecllicoB, louIUme"t•. o 

~-IIiIIIIIIIIII----I!ii>ll_~ 3.Uto. Carlola VOD Dreyfus. 7 - Nao hd VUd s~gu ~ da mal Aggravu-.e c.da vez mais: (ui 
- - - - ---. 30\] . Carmen Barbosa. chamada, perde!1d~ di t e ~ to á ~lI~::8oel~~eJcd~:~~ri~~~lt~~ ~ml~j~~

í v e~••, r°,.1.2. Carm e n Maia de Oli orova e ao aprovellll men ,o.. Que xir Clalra. Cün'êlho abenç08do ! 
. il mesma fdculrC, o candldalo Logo no primeiro vld"o !:omecc! It. 

3.013. Célio de Oliveira V<j. que !c.h"r. ob.ervllr me lhora•. () pe,o no e. 
õ?3 8 - O caodld alo ao sei tom.ago. u dôr de cabeça. OH desar

M.antemos em depósito todas as peças sobre- :1.01~ . Cristóvão Nllnes Píre~, chamado parll 3 pro~" , deverá ~~~~:re~~~~~:l~~.:~~~,~~ rl~fl;gl~' d.i-:; 
3.010 ElzR Helm. . eXlblr qualquer d o ~ oocllm_nlos alguns \'Idro", poe,o "\firmar quesalentes e mesmo mecanlsmo8 completos. 3.01 6. GUDJ e rCin éO Caminha. B~ gulntell, Que o id. ntifiqne: cs~· , u ruóic.lmell l" cu..do. 
3.0 17. Iolllnda Geolil C osta cllrlelra de ( d~ n lld ad~, cader· Para I]u om "."n,eu 811 no. 8egul

Em ca30a de d~"arr<!nloll o~ proprletarlol serão 'Dllen
3 Oi8 J ulio ~a _Mata Buzoll: n.ela de mervls la, c ~r le ir ll pro ~~~'d~" ~~e~~~re ~~h'~~,It>II~jde~de~e:~dldos Immedllltlimeole, tem Deeel!~l dadf: de aguardarem 
3.019. Joe l Vieira de Sousa fl ~ slon a l ou elelJord. oão hc.llcl em v'r u pliblico alte.· iI vlod!i de peçlls ou d~volv~rem OI refrlgerlldorfll pllril 3.020. J orge Miguel M~lti. 9 - Sal vo motivo de otd ~m ta~ ~). ~enr ll ck s q Utl mo tôouxe o 

serem consentido:! em São Pnulo ou DO Rio de jllneiro. 
3.02 1. J l' rge T omle tlno d e superior, de .Que Dal~râ lmeDle ~~x~m~' o~;~n~\~S~~u~~~)izFoIE.m~~ 

SOU' 3. decorrerá a~ ' 50 . aos Hl lerell sa· "R" tO remedio, 'Iue I." realmenle 
3.022. Mngdale ot) T urreF. dos, os Escrllu'arlos conslilole ~ lU"rn" lI ~ss DO tratamento do" ma
3.023. Maria do C armo Bar. do preseote edllôl serão sob Ics do '. lnteslinos e do 1'8tomago.:-----·----.--..----------1--------......: bosa. metlJos às provlIs neela eapi- Abl fica, . r. redar lor. esse Iilles· 
3:0~4 . M?ria da Conc r ição lal , e m Que !lcdm! aqui, cil<ldo. ~~I~I~:rD~::',~:',') ~~t~:~~':çt;~" b~:'~~ MEDICOS E DENTISTAS ,------- CoHa e Sousa. e onde all'u ~ rd",ao li chamatle...idade Ro!lr~do ,a'. 

R.gi.trom .eu. diplomas, no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. ~ ISandalias I ~:g~~: ~:~:: ~~3Ir~<llrOclDi(l osl?rilbal~:sil d::Zproc:'lI~~/~~~~ ---Q-u-e-r-s-e-r-f-e-I-iz-
Rodrl~u e~. corda com o res peC:llvil clrls· Em negocios, amores, tc r sor-F. C A 5 T R O 3.027. Nelson de Alm eida .~ii lcação. os cdodidaiús ;~ ce te, sy:'dc t' , ~~ I ;," r IlI d o q!! e 

ru, Muico n. " 164 lO." ••1•• 101 , 101A - E.pl.n.d. li, dpearatvierra~os Coelho. beríio um cerlificado, expedido deesla? Mande 1.$200 em seli ns 
do C••I.llo - Rio de J.neiro. _ 

IL~~~~~. Otávio Marques Gui· ~~lt.DÂ~i~Op . d~ut:~C~~~~~:~: Ca~~~e~~s~a~, j'j(lci7,~t~~r d~h iJ~': 
Inlormaçõ•• gllli. - Remell••illo. a .01!9. Osvaldo Costa rá 110 aproveilllmeolo DO cJ ~s- neiro, que lhe indica rá o meio 


se loicllil di! carrei ro de Oflci · de obler tri ulll pho. prospcrida· 

MINISTE~IO DA FA Z ENDA ôl AL1mloiSlralivo do Q uadro ~ de. /orluna e satidc. Não hes ite. 


_' _1 CALÇAD()S
de todas as 

QUADRO VII Midls'ério 11 Q!le cdda um per.------------------- qualidades 3.030. Tycho Brahe Fer· tence. tP R E C I S ANDO 
IIRnd t· s . J1 - QlI , i ~ q ue~ IDlorm~ çõ· DBPURI\R O SANGUE 

QUADRO VIII e~ pode,lIo ser (lb tida :! Dé! D~Desanimado de tanto I TA~~~g~S pa~aEXI 50051 Alcides Tolt;.otlno de lellael" F i:t c, 1 e D:relori" Re- .. ~ TrOln••ÔO
I PRAIAS DE BANHOS S(l;~~2 Cice ro Ct1ild id r glODIII, das 9 ás 12, DOS dias . tlll,r fi 10111 fi 

Cinto~ - - CieudlO. ÚI~~~rlan r p()fl8 , 25 de revere. ~c;~t;A~ ~&.t::Chinelos Bosoffrer e cansado i 
, 

B:~~~~Os ~~~B~~:~~o F ri uS lo iro de 1939. .;::.====T:I:SII=O:;S;;.;;eto.=-=:!.nés - Luvas, etc. 
3.054, ~~S~'}f~~IPilJe SlIv" . A Comis~ão execut iva : Artigos para sapatei ~8. D]RLM~ M~ELLMIII
5.035. Aa tonlo jJrcll~ . JOSE' DE OLIVEIRA CAMros e selleiros 
5.0,,6. João :>edro S ;lveir .2 P~~ULODÓ~lL~o:fF~~LO- ' Com pr.!llca O()2 bOs plI<l lo 

europeu~o '~~"I ~~~~,~.i~.~ 9. .", I Cortume e Fábrica de SOU~i1. Diretor R'Rirn~1 C. T~I . gr. 
IhAo de Caçadorea, Pelotos, Illo Grande do Sul de Calçados AS PROVAS DE ·' ·'ê ú ·SSI. MAURICIO MOREIRA DA CLINICA MEDICA I!." 
declaro: ' FICA Ç AO COSTA LIMI\ - Contado' OERAL 

-Ha muitos anil o:!' , vloha soffrendo, dlo e 001- , ER » II - As prOv~s de c llll!al · secclOdal da Dd~gilci1 Fi ~ col. Coosu/!as daR 10 ás 12 e 
te, de fortel! dores nos ossos e 00 eSlomogo. sobretu· BARR I OS das 16 iÍ . 18 horas 
do llpÓS qualquer refeição, sendo obtlgado iI Ir lias 

Ifl C:fij~e~~~I:ee~dei:r:~maçlio 81 5v 3 INSTITUTO DE ELETROCAR-
pés, cloco e mais vezes_durllnle a nolll.' . Jti desanl mOGRAPHI A CLINICA 

Curso de aperlelçoamenlo em
medo de laDto soflrer e caosado de taotos remedios (~~~tla :IIJ!~~a :/lDi!!~~1 I dÃ~~ --------..- -.-.- doenças do coraçAo ldlagnoa· 
usei, afinai, p.lr cooselho de um camarada, o «GALE~ tlco preclBo das mo!estlll.~ o......mIO'" rl!l!Vo); dlaons por traçados nleclrlc08)NOOAL., pOdrndo garllDll', com o leetemuDho até de • b) iulgameDlo de titulo~, r---------,Al~eureuxmeus superiores, que recuperei 11 Baude por completo CLINi~~A~EDõRJ~~t~DOcompreeodldos como tais o· t ti C L E C T I C AilpenalJ com 6 frascos d~85e graode depurallvo». NERVOSO 

. Pelolas, Rio Grllode do Sul. Depó,ito: Rua C. MAfra, 39 ~~:a:e:l~z~~:~IV::r,,1I 11 C~~~~!: A••iollaturaa • QllDuDcloa ... teclo. GABINETE DE ELRCTRO· 
o. lorna•• e , ••I.los do pata • d. TERAPIA ,____ burocrDt!ca em 

(Firma reconhecida) 21 19 t, oba IIldo habilltlldo o coo nho. " Car1a.... IalPl...... * V.a· 1*1188, Ralo. Inlra·vermelhoe e
Os Syphllillcoa ou RheumatlcOII, oão devem dCl crYUlH d.. , ..........tND.geIraa. 

.:1 ! Ao e qu~ ;~~r:~·~:p~::d~dta.~~IS·-:8::! Ondao ourtas. Rat08 ultra·vla

- - -----.-...- --.------... currenl~ . Eleclrloldade méd1C6 
desaolmilr ; ~e tudo experlmeotaram e nada lhes opro Ilva: Shle.t•• " • PJa_~ 1-0370 • 

" - Essall provils veraarAo I .UOI . S. PAULO - Annlda BI. Laboratorlol de Microsco
veltou, devem recorrer, sem perda de tempo, 110 «GA ,'u••• 131 • Ccboe 'MI"'.I5II · mo'·.Obre : pia e lDályses C1IDicasLENOGALlt poderosc depur, dor· tonlco, lórmula do Exames de sonpe para dia·
especlllllstll de Vilslll cultura, Dr. Frederico W. Roma . gnoallco da sypbUfa. (reacçileaAntenor MoraisDO. A ilcçA" desse grande e elficoz medicamento, é de Wassermann .de Hechl 
rllpldll e legurll. logo á! prlmelr., dóses Vence posi Tzu, Kabn e Saoh. Zol'lle,Ci rurglão-dentiste Dlagn0811co do impaludismo,.lvllmeDte, qUllndo 011 outros já tenham IlIlhado I Aos alumnos do Art. 100 e doTra balhos modernissi O ..OALENOGAL», é o uoloo remedlo que res ~~~'if::'ed~eU~:.:(r::=.mos. Pontes e dentaduraslltue 11 saude, sem estrogar qUlllquer orRAo porque é de Ascheln Zondeck, para dia·anatomlca B, em todos os o UNICO que diz NÃO CONTER ALCOOL e que (urso Ciymnasial &:!': s~ec~~ d:~::?e~:ma te riais adoptados.
relllmente 0110 tem. HORARJO: quldo raohlSlano e qualqner 

Das 8 ás 11 e das 15 Acha-se aberta " matricula de um curso diurno pesqulea para elueldli9l0 do 
dlRglloatlaol.Encontra-se em todas as Pharmacias ás 18 horas. e nocturno intensivo (mathemallea e ctllmica), para os 

do BralJÜ e Republ1cas Sul-Americanas. Rua P. Miguelinho,6 alumno8 de 1" á 5" serles. Os Interessados poderão Fern. Machado, 6 
. N. &7 Ap. L. D. N. S. P. - N, 963 obtpr Informações com o professor Martins Netto no Telephode 1.195 

CURSO MILTON, dai 18 ás 18,30 horas. ' rLORIANOPOLIS 
71 v-36 75 15v.-ll 
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o BSTADQ-Sabbado, 4 de Março de 1939 

c:,:~::~~'Ir·····································1l 
I. 
i [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 

• 
~~~!::~iaemc~~~~ide~aB~:~ 

Redaco!o e OHlcIDIII' 
., raa Joft:o Pinto D. 15 ,_ Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "earl • Seguros Terr_tres e Maritimos 
Te\. lG22-Cx. pOltallSIí • Hrepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". • 

Capital RullUldo Rs. 9.000:000$000 ASgIGNA1URAS Ccplrlll e Reeervae RI. 57.000:000$.000! • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 
B~nll de fillz (predlos e terrenos) Rs. 16.054:2100$749 


Amio 
 :i: . -	 .: ~eguroll effecluadoe em 1937 R:s. 3.169.677:154$834 
Siimeetre 	 Reeelln~ em 1037 RI!. 22.535:211,s090 
TrImestre I~OOO ' . Linha Fpolis.·Rio de Jan~iro ILinha Fpolis.·Rio de Janeiro Unlla Florianoplllis. • Slnllllros pagos em Rs.1037 3.191:380$050 

Nomero llVotlO ';:l • Escala lt~ia~~;~~s.Francisco Escala São Francisco Laguna. •
1Ie. ~~~ ' . 	 I 1 • 

• Transportes de passsageiros 	 O .-li
No Inttrlo, I : e cargas. . I Transporte de cargas I Transporte de cargas. •• . pera com as mais modlcas taxas em 


Aano (6$000 todo o territorio nacional

Semestre 25$000 


Trlmeltro lã$OUO • 
 .1Paquete ,Carl Hrepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete «Max. • 
ADDanctol medlaote cootracto • »«Anna.· 8 Succursal DO Uruguay: Reguladoru de avarias e Repre· 

.. :GA~anltlHa.repcke. ,," 2163' dias 7 e ~2 dias 2 e 17 •• scDll1nles Das prlnclpats cldndell dn ADlcrlcll, 
O 	 . g1 ai I bl! • Europa e Atrlta. 


I i:!. :,o...':r'::~:..o~vf3oe. ca. •• Saida á I hora da madrugada. •• 'I
. 

Embarque do Sr5. passage.t· Saidas ,'is tH horas p. 111'1 Saidas á 1 hora da . 


~ ::~o:~:ee~:&::~:a~~!za • rtlS até ás 22 horas áas ves. madrugada. • Agent~s em florianopolis 

artigo. a.lIIgnadol • peras das saídas. • 


Ordens de embarques até ás 1Ordl'ns de embarques até Ord~ns de embarques até •

• 12 Iloras das vesperas das ás I:! horas. ,IS 12 das vesperas CAMPOS LOBO & Cia. 

la vir onde nasce a saidas. das saídas. • RUA FEllPPE SCHMIDT N. 39 
O Nilo, e morreu: ..... . .... ... .. . . . : 

~alxa posta119-Teleplzone 1083-End. Ttl .•ALLlANÇA. 
ARGEL (V. A.) - Tele· • Ob - As passagens serão vendidas, no escríptorio da Em· • 

gramma recebido . de Fort. servaçoes: presa, mediante apresentação de atlestado dc vaceina. . Escriptorios em Itajahy, Laguna e 
Lamy, na Arriea Equatorial. E' expressamente prohibida a ilCl]uisição de pass<lgens a bordo dos vapores. _I
Francesa, diz que o barão .. Todo () movimcnto de passage iros e cargas é feito pelO Irapiche Sito., Blumenau. Sub-Agente em Lages
de Foucaucourt, inspector.. «Rita Maria». 12-P) 
geral de Finanças em Paris. Para mais m!ormaçôcs, na sédc da II-_;.;~_..;.;.:..--------------
e. sua espõsa pereeeram tY!l' • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke ' 
gICamente quando o aVia0 • ,i rua Conselheiro Malra n .' 30. • 
t'm que viajavam (oi de ..en. .• • 

~~~~rso da:~~~~~:!, r;~~:~~: •• *1}•• !)&• • ~~:~é••••ta••••a ••••••••••••.• 
~: ;:~~~~~aad~8gUd~~o~~~~~ --- --- A MILIT ARIZAÇAO 
Egypcio. DE DANTZIG 
lin~a b~~:~(t dde~~l~?OU~~UC~~~~ . PAUIS (V. A.) .- Comm~. 
centes do rio Nilo atl'avés m~.a~ de VarsovIa ao «F I· 
de uma rota até agora inex. ga o . . . 
piorada 	 "OS Jornais pol?~es~s r~. 

velaram ·que a mlhtarlzaçao 

Ministerio da Guerra ~a Cidade Livre de Dantzig


Já está quase completa, com 
a acquisição de uma mari·5" R. M. e 5". D. I. nha de grande poder. 

As autoridades polonesaslO: Circunscrição de sabem que Dantzig roi a bun· 
Recrutamento dantemente abastecida pela 

Alemanha de peças de arti· 
Ibaria, de munições e deJunta de Revisão e Sorteio carros de assalto.FLODUARDO PEREIRA DE No caso em que a Ale·OLIVEIRA, Major da Reserva. manba se encontrasse cm·president... da junta de Revi· penhada numa guerra, Dant·são e Sorteio do Estado de zi~. no ponto· de-vista mili·Santa Cathllrina e Cbde da tal', passaria a ter a maior

10." C. H. lmpol'tllucia e8tl·lil~gicll .
Faz saber que se procl,de	 AUGMENTEM SUAS A base naval polonesa de rá no domingo, cinco de Mar· VENDAS ENVIANDO Gdynia encontra·se a trinta 

ço de mil novecentos \' trin · 
ta e Dove, ao sorteio dos a	 ~~o~a~f~i~ ema~~o o~, mc~~~ L=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;-;;;;;;;;;.;.;.;;-;;;:;...;;;;;.;;;...-~. 
listados da classe de mil no · AS ENCOMMENDAS URGENTES este, um porto natural». vecentos e ,'inte e diversas 
constantes dos alistamentos 
procedidos em todos os mil· 
niclpios deste Estado no ano via COMDOII Dr. Saulo Ramos Cré~ito Mútuo Pre~ialde mil novecentos e trinta e 
oito. 

Convida a Junta, por seu 

presidente, a todos os jllt~· MédIco e operador 

ressados a comparecerem DO 
 Ex·aBslsteote do professor

BraodE,o Filhoreferido dia, ás 10 horas, l!!~~~~~~€~~ I 	 Clube de sorteios emna 	 mo de Janeiro
séde desta C. R., á rua Ma· EepeclaUBta em PllrtoB, Mo

rechal Guilherme, número 9, lesUss de Seobora8 - Uro· 

para&8ssiStirem aos trabalhos logla -;e~~~urea~I~~~ Appa· mercadorias 

~~~fei~~tórioS do Eorteio e ao II~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;-;;;;-:;;-;;;;:-=-=-=-;;-;;-::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= Coosultorlo Rua JoIo Ploto, 7 


Telephooe - 1.64\. 
Resldencla: Rua Vlocoode de 

E, paraquecbegue ao co·· 	 Ouro Prelo, 11 - TelephooeMEDIDORES DE LUZnheclmento de todos, lavrou 1009. se o presente edital, quI' se· 88 P. 

~~ :~~r~~ !':rt~~t: ~~n~~:~ Precisa V • .p. de medidor para sua instal
a Junta e publicado. na imo lação? Procure obter na INSTALLADORA R-fo-rr.o da d-f"sa 

p~ensa. E, eu FranCISCO La· 1 DE FLORIANOPOLlS O medidor marca ... T . ... .. aerea 

dlsláu de Noronha, segundo S MENS bit t' d AI .

teD.ente da reserva convoca. IE • com. a SO. u a garan la, porque a gena
do secretário o fiz e sub· e o melhor. 	 PARIS (V. A.) - Em sua Anno Novo••• Nova Sorte•••
Ic~evo. ' R. Trajano, 11 Phone 1674 edição de 27 de Fevereiro, 


Florianópl'I!s, 1.0 de Março 509 V-71 ~u;P~~m~r~~~~al»ap~~~~f~~: 

de 1939. 	 da aviação militar francesa,G·.ONOR.RHEA

FRANCISCO LADISLÀU DE 	 (HRONICA presentemente em Chartres,
NORONHA, Secretário. 	 deverão partir para a Ar· 6:000$000

Maj. FLODUARDO OLIVEIRA, Não desanime I A sciencia progrediu e há uma ft:~:~ ~!dede~:!~rç~~~~el~: 

Presidente NOVIDADE que resolverá o seu caso. colonia da França. 


83 3v-3 Maxtmo Hlgillo. Carta para: O jornal accrescenta ainda 
 Muitos outros~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ICAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO ~~~::o pr::e~~~id~:SIJ~:n~~ •ul··a II'.nnl viões de caça franceses emDr• B• !li 111 	 Importantes centros du Norte Plem.os menores 
Formidavel ... Fantastico ... l~= tsf= Siemens Schuckert S.A.I f::~ãli:Yª:~~7:'\~ 

brado). Consultas da Materiais electricos em geral Vende-se uma casa 

t ás 8 horas da tar- DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: hA um anno construida, si. 


~:"n8ut:!.~ ~br~~8P;: Installadora de Florlanopolls ~~~a :5J:2,PifeZ:30(E:~~~!to; Tu~opor 1$000apenas 
~ 

rhOr::____________ ~:r=~á8 
~5~10~ 

R.__________________Trajano, 11 ,______ ~~::d:~~!~a~~a3J~:~:n~poW: 	 __.... r'L__ 	 Pho"e 1674
V_-_7~8__~147 ~V10I'-__________________________________ 
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6 o ESTADO. 4 de Março de 1939._ 

COM lÊ BOM COM 2, É MELHOR COM3 É&tHlúlauel 

A SOLUÇÃO 


PARA 


GASTAR MENOS 


Useo-s 
7hu/ 

I
I ' -

ao Departamento Aduaneiro

~~~~~:~t:~ J:~~~os~obrançaVARIAS 
. A directoria do Sport Clube 

--- ~. ~:u;I~~~~~~~3~~s ~~~:idaaSSi~~ 
tirem uma reunião, amanhã,

Por ter de assumir o cargo no Clube Germaoia, ás 14 I 
de commandante do Batalbão horas 

A
q L'(,~ ' ;j(l d a 1'('OIl(1ll1in rio sell ('al'~ il vida de ::O\(!II c-a rt-\"J . Com os I f'I'~ 1\ 

1'0 t· um prol)lj ~ Jl HJ fileil de n· ;..;o l Sr. n' ~lJ lr(\r{1 dt' IIHJdt) si mplp~ (' ftH.'il 
yr r. I :-ie ti;"; II'I':'! . ,. (;a zolina \,Ianlic, U :'('11 pl"lI l ll f'ma d~ (>('ol1omia... PUI' 
lIa!';! ( f'r muiol' kil t IllH" I J'a~l"rn por li  :l IlH'z('s s('guid,.:-; f' ~qH'l' í "Il"II I~ n.. 11'('';'. 

tro, \llaJlti ,' \h,l ol' Oil -- para ter e o Sr . IHHlca mt\i~ deixal';'. de II :-:.al-us~ 

maior prolf'(,(::'o ('01\11'" qll('IJI':'l S c fa  Cumece hoj~ 1H f'~ 1tI1) a tI :.iar (l~ t res. 
li"",. ~ 
ri t'a~· ii t) 

o S"n;,:o Allalll;.· d,' Luur; par'a t er tudas us ranlng(m~ juntas, 
T C'(' lmicil --- para prolongar dllma vez! 

II D

1I Vída Social I 
I~ERSll.RIOS---

Faz annos hoje, o nosso conlerraI	neo sr. Mario Moura, anligo empre

sarlo Ihealral e que, n~ssa qualldil 

de, por vezes várias, lez vir a esfa 

capital boas companhIas de comedIa 

e ópera. Hoje se dedica s. s., ac\l

vamenle, ia ramo de agenle com

merclal. 


I 
FAZEM ANNOS HOJE: 

Sras.: Alzlra de Oliveira e Nair 
Alves. 


Srltas.: Martha Obirlce Lopes, HII

Ida Vieira, Hilda Theodoro e Ann.i 

Falchl. 

SI.: P?ulo Peixoto do Amaral. 
Jovens: Hercilio e Lauro, filhos do 

SI. João Daura. 

H .,, "rJ.l'I·,\(:(...~s 

Eslão-se habilitando para casar, 
no Callorlo do Reglsllo CIVil, G. SI. 
LuIs Balllslo11l e srlla. Zlta Schiem
per, !ilha do sr. Paulo Schlemper, o 
sr. dr. Henrique Joao Braune e a 
srl1a. professora Isabel Leal, filha do 
Sr_ Miguel leal; o sr. Hermogenes 
Pedro Rech e a srila. Rosa Malvlna 
de Sousa, Illha do 51. Segismundo 
Sousa. 

~USI ' DII~ ;';'I'OS j 
Com o nasclmenlo de mais uma 

menina que recebeu o nome de VII
ma, esl~ em feslas o lar do sr. João 
lemos. 

\'IAJ,\X·I·r.:s 

Acha-se nesla capilal, acompanha
do de seu prlmogenilo Gilberlo, o 
sr. W. C. Chaplin, anllgo chefe da 
eslaçao da «Western Telegr Co.». 

- Chega hOje do Rio de Janeiro 
o sr. Diocieclano Coelho de Sousa, 
novo Inspector regional do Mlniste
rio do Trabalho, nesle Eslado_ 

FAl,J,ECOI1·;;';'I·OS 
A' rua Almlranle lamego, 13R, 

~~~(:'e~ j~~eT7 ~~~~~ f~rs se~\~::Ido 

da Fôrça Pública, alastou-se, . - ~~~_	 20.20 - .R.I.lorio de Lon- nhecída e alreguesada, annexao ~~~~'"'-~_~_~~~_~___~~~~-""'-""'~~~~.~~~~~~= I 
Representante: A. Gonçalves Santos & Cia. noít. o I.guinle Pfogr.mm., horl- Vende-se ou aluga-se a Cigar

rio d. Flori.nopolis: raria -Rio Branco», bem co' 

- no cemilerlo d3 Trindade. 

1versoes ir.h~~: ndoce~fl~~~O d3a ~\~da~! --- --- o cadaver do sr. Manoel Generoso, 
RADIO. _ Nu ondu de_19.76 IdaollseciL~OmõOensl.em no dlSlrlclo do Saco 

mlJ. ou 31 .55 mil., ••sllç.o 0. 
ven\ry , de Londres, i".di.rí esl. Vende se ou aluga-se 

ontem, do cargo de delegado Acaba de ser restabeleci 
da Capital o 8!. capo Romeu do o inter8tício para a prO- I C d 
Delayte, que_ vlDha exerceo.do moção a quaisquer dos pos- Dr Pedro (al&lão líni~a ~é ico· 
sua~ fU!,l'çoes com a mal~r tos da Armada [e 	 cllurglca 
dedlcaçllo e nobreza de atl-
IndA 
- D~ nossa parte, temos que 
agradecer-lhe o cavalheil'ismo com que sempre tratou 
este jornul, cuja censura lhe 
estava confiada. SI algum 
reparo temos que fazer a 
esse respeito, não procede
sinão da propria cgauche~ie>
resultante das circunstâncias, 
a qual, porém, Dunca deumargem a que se quebrasse 

a cordialidade e o respeito 
que os homens educados mu
tuamente 8e devem. 

Por noaao intermedio, a As
sociação Cultural Luis Del
fino convida os aocios e os 
estudantea em geral para as
sialirem, hoje, ás 19.30 horas, 
a mais uma das 8uas reuniões 
semanala. 

Por despacho de ante-on
tem, foi apoaentado o sr. Se
baatillo da Silva Passos, es
crivão da 1.' Collectorla Fe
deral de Campo! Novos, nes
te Estado. 

o sr. Altino Junior, escri 
vão da Collectorla Federal de 
Imaruhy, foi exonerado, a 
pedido, por acto de ante 
ontem. 

o ministro da Guerra appro
vou a proposta da Dlrectorla 
do Material Belllco, no sen
tido de serem oxydadas as 
bainhas das espadal das pra
ças de pret_ 

O ministro da Fazenda om
ciou ao titular da Viação, 
communlcando, em soluçl1o 
a uma consulta, que OI jor
nais de qualquer procedencla, 

das molestias da cabeça e pescoçoTYPO<iRAPHOS 
ESPECIALISTA EM 

Precisa-se de typogra-I OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOSf' - Consultorio: Rua Trajano, 18 
phos nas o flcrnas Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas 

do ESTADO.

N O V A M A R C A 

PONTA 
DE 

CORTiÇA 

dr... . 	 ao Café cio mesmo nome. Tra 
20.30 - Music H.II com.The tar na mesma_ 

Wellern Brolh.1I0 • I Orch..tr. 96 20v-ltl 
d. V.,i.d.d.s d. B. B. c., sob. 	__________ _III,enci. d. Ch..I.. Sh.dw,lI. ".,- Dall- e de acolá 
pIIsenl.do por John Sh.rm.n. 

21 .30 - Sporl do di.. Serviço especiai para
2211·.~05_-S"gNn.ollihcoi'rr.ir~,o edm Ginreg.'ên'_· O ESTADO .. e

wich.. . PRAGA, 3::: A Tcbecos 
22?0 _ B,g Ben.. Um Rec!I., Jovaquia resolveu suspender 

de Vlolonc.lI~ por Pr."e_ ~o~rnl.r . a veada de armas e muai
22.30 - B,gB.n. Nob~'III~em ções á Russia a partir de 1" 

.sp.nhol • Nol.s Sem.n.,s sob•• de Maio. Actualmente as rá 
o Merc.do d. C~r~.: bricas desse material estilo
~2. 45 _ Nobel.llo em po,lu- incrementando os trabalhosgu s 

.2~ .00 _ Big Ben. Fim d. Irans ~a::da~o~g~e!~[e a;eit:Snc,;;~: 
mllIlO. tes de Setembro de 1938. 


CINE ODEON _ A's 17,19 


lO 20.10 horas, .LoulI do oulu. WASJ:IlNGTON, 4 -_ Antes 
u do. lO o inicio do Iilm. 10m de p~rhr para o Brasil, o sr. 

:rl: .Perigos d. Plulin... 	 embaixador Oswald~ Aranha 
CINE REX - A's 19 hor.., petende descansar .l diltl em 

.Cupido é moleque I.imolo» e Nova York. 

.Rcr'N~.riMj,JRiÃl:~ A's 17, 19 	 . WASHINGTON, 3 - O pre · 

• 20.30 hOIl', .Her6i do lincho». 	 ~~~~;tti~doRá~s~:~~br~~ed:st~~~ 
quadra no mar das Caraibas,OLTIMA HORA chegou hoje a Charleslon, dali 
partindo logo para esla capital. 

ESPORTIVA LONDRES, a - O sr. Peler-
Hoje ás 16 horas vai o cam- sono ministro inglês em Bagd,jd, 

po da L. F. F. encher-se de a 	 foI Iransferido para Burgos. 
preciadores do futebót para as- _ 
sistir á partida amistosa que SI BERLIM 3. _ . HOJe á noite 
vai ferir entre o quadro do «De 	 partiu para a ItaUa o gene 
partamento de Estatistica. e e ral Grering, em companhia 
da -Oir. de Obras Públicas>. 	 de sua espôsl1, afim de ali 

Será o juiz o sr. Aiapito Ve- passar 3 semanas, em visita 
11050. 	 particular._..:...~.......~...........~. 


: CASA PFAFF :•• AVISO AvillmOI OI nOllOI client.. e .mlgol \ • • 
• que ,.-inlciímol, com tod•• rlt!lulllld.- • 
• de, os curlos de c6rte • bord.do, sob I direcçio de .~;: 

uma vez conduzido. pelo 	 • prol..lor. dlplomld., recentemenl. cheg.d •••sll capit.l . . ".' 
Correio, de.de que excedam 
de 8 klIos, ou, reunld08 em • AV;lImos .ind. que, dentro d. pouco, diu, transl..iremol • 
pacote8 menores, mas desti • • nOIll c.s. pall' lU. F.lippe Schmldt (Edlficlo B.- • 
nados d nusma pessoa, accusem • ~~~h::':ih~; ::~:~d~d~Olís .::::.~lh:~:n.:'·~II:::o~~:::,~= •pêso superior áquelle, e8110 
sujeitos ao pagamento doa •• mOi de Implo e cenlOf"vltl NI. .m edlllclo •• 
direito! aIrandegarloa, deven . "cenlem.nle construido.elA. SOUZA CRUZ. 

• 80 ., '.·--:,C:. 	 3 •. -:-2 •~o, pola, ••r encaminhados .~",••................,._. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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