
Através ~a frança 

gigantesco canal ligarà 
o Aflanfico ao Medio MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 

'Director-gerente: Altino Flores 	 terraneo 
Paris, 6 - Foi apresentado, na Camara, um projeFlorianopolis-Segunda-felra, 6 de Março de 1939 N, 7606ANNO XXIV 	 cto para a construcça.o immediata de um canal através da 

França Meridional, ligando o Atlantlco ao Mediterraneo, 
que seria construido pelos refugiados do exército republi

Fará"mConpF~rrel_5ncia • RESULTARAM INUTEIS ~e n~Rlo~s c~OO~~~q\1~ep! .::::e::!r~~~~!~:r[?;~~:~::~~:j:~~t:~~t~d!~?tfrel~8.p:~: 
~ u oumentor de 2 .:1 kilo. cm :10 di"s, I sagem de GlbJ:-ltar. Os .obser,:adures parla.mentares dlss,;,' 

c que nuo "crio ram que o proJecto seria envIado ao comIté de obras pu·
Rio, 5. - A bordo do .AI· OS esfortos para desencaIhar o mois suosloces ,5' blicas e .poderia f:car ali». O custo de tal call1ll loi ava· 

manzora-, embarca hoje. para 1 'lu~lidos e.pi.lidos! liado antes entre 10 e 15 bilhões de francos inclusive 
a Europa, em companhia de «Prudente de Mora"15» ~~~.:;~;;:;:,.":~ ma.o 'de obra:. O.deputadoJosepll Cadic, «It'ader~ do Parti· 
sua senhora, o sr. Arronso A· "",ncndolll IIS 1'11," do Agrario Independente, que propôs o projecto, disse que
rinos de Mello Franco. tilhas McCOY d. 09 planos para o canal .estão promptos há annos. A SUl! 

Indicado reio Instituto Fran· Puenta Arenas, fi (U. P). que estão preRtando soecorro. ~~ec:I'i::.:'~~~~~: utilidade não pôde ser cont~stada, tar.tto mais. no . momento 
cO'Brasileiro de Alta Cultura. - Falharam novamente I\R Cogitou.sc de fazer seguir são coherlRs de 0'_ presente, em que a9 complicações mternaClonalS podem 

. o sr. Affonso Arinos de Mel- tentativas p&rn desencalhar o vapor «New Amsterdam~, o sueorc nlniloogrR' surgir subitamente. O povo não comprohende que a França 
lo Franco vai realizar con· o «Prudente de Mornis» . que· que não foi possivel porque dRveis de lomar. generosa está sustentando, com grande despesa., um exérci. 
ferênclas na Sorbonne, uas brando·se tres cabos clm'ant!! seu grande calado o impede ~~cd~Ok~'~~í'i;~ to estrangeiro de milhares de reluglados sadios, em uma 
quais desenvolvcrá o lhema as mauobras. fie manobraI' nas pr?ximida. do rle BIIOI\II1I1I1 Indolencia immoral e perigosa, Há uma opportunidade pa.
do lIeu último livro «O indio Em virtude do ehóque com des do \'3por braSileiro. poro proporcionnr ra usar esses Espanhois na construcção do canal, emquan. 
brt\lIile:ro e a Revolu\'üo Fran· o rundo chpio de ('onehas e - peso. vigor csnúrle to alruardam a sua repatriação. que devia ser apressada»
cell&>. outros residuos. nbriram·sl' I Plicnta Arenas, ;, (U. r.) {IS I'''S''''O' frac..s e 

fendas no costado, pntranclO!- Resultaram inuteis os no- ~;:~~I~~r:~~~qi:~:' ••••••••••••••••••••••••• 
- - ----- -- ------- ~geur~ ~~s porões n. 1 e nu- ~~:e~~~~)~~s ~D!~~~~:~!_:~: !.:~l~I,'~o~~~~~~~.n~n~I~~n~u1r ~i[on::1C~~1;~ e _ 

T {>m I"un('cionado bombas Morais». Acredita-se, agora, Sell dinheiro lhe scrr. reslituid.., .RlOZ, I T 11111 : 1.:- =;r.-31 • 
para csgotá·los. As autori· que será preciso esperar até • _ ~ _ _ _ _ _ :A!!!!! ......~ • 
dades maritimas julgam i~'1 i do corrente, quando.a máré Média para exames • • 
dispensavel a permanencla chegar ao seu maxlmo de vestibulares • • 
00 vapor .Puyehue. no 10Gal altura, 	 • DE SYPRIL IC S •fi
do acciden~e. O cO.~l'D:and~nte da base Porto Alegre, 5. _ Como. . , ., , ISSO, !. IT O. •

Na manha de ontllm par- naval ~lflglU·se I?ara o .loclll se sabe, já há algnrnas se· 	 EXISTE"'r N 1\ UNDO 
tiram da Puenta AI'enlls do accldcnte, !lhm de IOfor· manas estão sendo realiza. • 	 l' O i • 
o vapor .Cordillera. e dois mar·se pessoalmente da mar· dos os' exames vestibulans • • 
lanchões arim de prestar au- cha das operações de salva· nos estabelecimentos de ensi· • Morre diariamente grande • 
xilio. O com mandante do Poso mento. no que integram a Universi- • número de syphiliticos • 
to Marítimo julga que o acei· O navio continúa preso ao dade de Porto Alegre sendo. P b t hir. 
dente foi devido a um desvio banco, porém não se verifi· varlos alumnos habilitados ' ," I ara com a er a syp 18 
da bussola do vapor. caram novas infiltrações nos com a média de aprovação • é um dever imperioso • 

CO/J//I1J/ PINCEL o Ar/is/a Acredita·se CJue a commis· poriies, dos quais. até agora, lixada em ". . usar o • 
sitO brasileira reg~essará a roram retiradas 460 toneladas Agora, porém, o Departa-. I :-IIII.,'!,-~ I : __'.~ ~". •FAZ MARAVILHAS terra em ·um dos SeIS barcos til' carga. mento de Ensino Secundario. _ ~ _ ~~~ ___ ~~~ ~ • 

f~~:;"c;::~~!:;~~~~~~~::,!'~:~,~~'~ IDr. Arminio TaVBIBS - DU~mDS. ~ABIZ, GAOGAafA ~~~:~:~~~~i3a:~;i~~i~~~: 1·-0 ~n!!~I~poyl~~~!~~~a~~T~!~8tar geral. ! 
Il",h'o do 1' .. 1)',,,,, IIl1l11a C$COVO Cirurgião· Especialista Asslslenle do prol. Sanson Essa inesperada resolução • 2·-Dcsappareclmento de manifestações cutanllaB de • 
,ecoa-do )))alll>.-. .' <Í noi!<'- !(on.ull •• do. 10'. 12 • d•• 16 á. 18 - Joio Pinto, 7 ,obo - T.I. 1456 veio ' prejudicar regular nú-. orlge~·~~E~~~~~reclmento completo do RHEUMATISMO, • 
~e2,~~;~'lo~:",a,'i1lU\l1a CI'))) 0' 'mero de candidatos desta ca • dores :.~~.D:::;p~:e~r!:~~ó d~a!U~~ni~~~~~:' sypbllltfoos • 

, , pital, que, embora approvados. e de todos 08 Incommod08 de lnndo sypblllUco. • 
EMBELLEZE seu SORRISO 'ilUi Pzeerlosguaráuma4t·rniCi1UOlaPnoúdecroãrorefna_- . 6···-0 apparêlbo gastro Intestinal perfeito poIs o ELI· • 

com KOLYNOS XIR 914 nlo ataca o eatomago e nllo contem lodurelu. 
te anno. • de e8P~o::.r.8::'':r:~:!f,jgo~n: .r:~~:p:~~~:t~~~~88~~osPttaI8, • n	 • VIDROS DUPLOS - Já se encontram á ven- • 

• MÁ • da contendo o dobro do liquido e custando me- • 
• nos 20% que dois vidros pequenos. • 

Acção ••••••••••••••••••••••••• 
IJBERABA lP- C,) - O fiOlllOite e só na manhã seguin· . _ . 

Uberaba está cheio e, ,junto le foi soccorrida. sendo hos· A eielçao de PIO XII IEnfermel-ro 
da cidau"" é profundo e pe· pitalizada, pois ficou doente não agradou a 

A defesa da Tunisia rigoso. em consequencia de ter Mussolini de h I 
Foi junto á ponte da es estado largo tempo dentro 	 S ones O 

PARIS, 5 (t:. P.) - A par· trada de Uherlandia que \ da água fria e pelo sobre· Um primo de Pio XII MADRID, 5 - Os jornais
tida precipitada do general occorreu o facto de quc foi humano esfôrço despendido no Rio «Mundo Obrero» e «Ca8tilla ., 
Nogues para B17erta, onde protagonista uma pobre rnu· para não se deixar nova- Llbre" frizam o [aclo de a Santa Mana, (P. <;.) - Um 
chegará hoje, é symptoma de Iber reside~te nas proximi· mente arrastar pela cor- RIO, 5. _ A reportagem el~ição de Pacelli te~ sido e~e~mcllo do Hospital de . Ca
que a França accelera os dades do rIO. \rente. descobriu que reside nesta feita «contra os desejOS de ri a e, abu~ando da conl.ança 
88UII preparativos para a de· Maria de tal, joi, como de Maria conta os momentos ca ítal um primo do novo Mussolini.. nelle depositada, na madrugada 
fesa da funisia. costume, pescar no rio Ube· angustiosos por que passou. aPa cu'o nome é PauloPa- O primeiro commenta: .A de .ontem deu um desfal~ue l!C 

Em C8S0 de guerra, Nogues raba. Mas, pouco depois, es· Diz ella que á ta~de passa- ~ehi: J elcição de Pacelli para Papa mais de um ~onto de re~s a
allumlria o commando em corregando do barranco, caiu Iram pela ponte dIversos au· Eilectivamente procurado poderá promover uma mu- quelle c?nhecldo .estabeleclmen
chefe das fôrças françesas no n'água sendo arrastada pela tomoveis, mas ninguem ou- peJos jornalistas 'Paulo Pacel. daoça na politica internaclo- to holsPltalarvfugindo de auto
norte da Alrica, cujo errecti- correnteza. viu 08 seus gritos. A' noite li confirmou seu parentesco nal do Vaticano». moye para ~I da Serra, onde 
vo actual ascende a 250 mil Depois de luta insana e algumas pessoas ouviram e dando estes detalbes: .So~ O «Castilla Libre» com- ~a..~ ~arde I~I .p!eso pelas. au
homens. já quase sem fôrças, Maria espiaram para baixo; mas, Brasileiro nascido em Ubá menta: «O novo Papa não é on a es poliCiaiS desta CIdade. 

Logo que Chegue ao porto conse.gulu segurar· se ao ao vê-Ia encharcada de cabel· Minas. M~us pais, Lorenzó o fascista que Rom~ queria. 

de Blzerta, o general.Nogues madeiramento. da ponte e los desgrenhados, geme!ld_o, Pacelli e Angela Pacelli, já En~re todos o~ candidatos pa· 

.eiUlr~ para a fronteIra com começou a grIlar por so~cor- julgaram,na uma appar~cao fallecidos, eram, porém, na- paIS, P!1celll e.ra aque~le_ a Or. Manoel Pinho 
a Lytla. ro. Era de tarde. VeIO ' a do outro mundo, fugmdo turais da aldeia italiana cha- que. faZiam lI!als oppos~çao. Doenças de senhoras -Parlos 
.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;,."-;;;;;;;;;;;;;-;;-;.-;;-;;;-;;;-;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;-;;.-___-;;;;;;;;-;;;;;;;;;;, apavorados da «alma pena- mada Capo Palimulo, na pro. SIm, o cardlal Pacelh, que ' -Vlao urlntlrIRs-Operaçlles
.. da» . . • vlncla de Sata, vizinha da fa· se. tem opposto a Mussoll~l, ClIlllca médlca - Tesl8 

ASSIm passou ella cerca milia de Pio XII. Meu pai, 101 eleito para succeder a PIO de glsndulas endocrlnss.Dr Joio de ArauJ·O_OLHOS, OUVIDOS, d~ 15 horas. á borda do a: Lorenzo Pacelli, era primo XI.. CONSULTORIO: 
• NARIZ, GARGANTA blsmo liqUido, até que fOi do novo Papa, e meu avô, E: cpmo si ISSO não bastasse, Rua João Pinto, 13 (sob)I salva que por signal de chamava deCidIU cham~r.8e como o I Phone 1595

E.pecl.U.1e do C.nlro d. S.úde - Alli.!en!e d. pref. S.nlcn Eugenio PaceIli, era seu tio. prodeceBsor: PIO XI!'. RESIDENClA: 

I Consuilasdlillasdas4ás61j2--RuaVlctorMelrelles,2/j-Tel.1447 M' h õs Ant tt . Rua José Veiga, 185 
vilz~,nahaedsPa r:Ji:tilia ~neepal'o' ~~r, Morrerãm queimldos- - -- IstAs triste. meu amOr!Tens bronchltei mant~ndo, qua~do ali residia, 56 hóspedes PHONE 1.199 


B U t estEe,tas relaç~es com todo.s. Halirax, (v. A.) - Num ' in- ~7"",0~P.~~~~~~~'!!!!'I!
O sr._ FIor,es d C SI Cd!mNO~~oS8s8nbnr. Em 1~21, estlve a passeIo cendio occorrido no Queeo's R _ Iaunha u~ le
11 u,o na aldeia de Caro Palimulo, Hotel desta cidade, morre- eprovlc;oes I grlnecontinuara no Uruguay S6 te salva o CO~BITOSSI! on~e permanec. até 1925. J~ ram 56 pessoas das 90 que Rio, 5 - Informam de Ala

- ~~moe~anf~::j~go~~~~:~~~:_ estavam. ali h!>spedadas. O i089 queforam ~eprovados cêr 
Rio, 5 - Noticiou·se, ha tempos, que o sr. Poty de Me· do mesmo uma glória para a ho~el fOI completamente des-, c~ de 70 por <:"nlo dos can 

d3iros. ex-chefe de policia do Rio Gr~nde do S'II e advogado O CLIPPER localidade». trqldo, sel?-do até agora re- dldatos aos exames de ma-
de anllgus polítiCOS gaúchos que responderam ou ainda respon- \ __ tirados seis cadllveres dos dureza no. Lyceu Alagoano, 
dem a processo perante o Tribunal d.e Segurança, !tnba vin~o GIGANTE Apprehensiio de revistlS escombros. em 8ua n;.aloria moças. 

~~a:~sf.le~~~a~X~lac~~c:~st~u~~a;~~!I~:g~e~soe,:;g~;:t~a~~~gr~:o~ HONG KONG, 5 - O novo estrlngeirlS nos Correio. _ • 
sr. Poty de Medeiros desmentiu essa noticia. Declarou que o sr. apparêlho gigante da Pan 
Flores da Cunba não pensa em solicitar o beneficio daquella me· American Airways, o eBoeing S. Paulo, 5 - Commercian
dida. Está decidido a conlinuar a residir no Uruguay. Clipper., de 40 toneladas, tes deshonestos, usando de ar- Caldas da Imperatriz

Nos meios gaúchos do Rio adianta· se, a ,esse respeito, com capacidade para 72 dis e «trues. varios, estavam im o proprietarlo desse importantll estabelecimento 
," i que o sr. Flores da Cunha se ac~a plenamente con.formad? com passa,gelros, chegou aqui no portando r~vistas eSlrangeira~, balneario, distante apenas 34 kilometros desta capia sua situaçlio. Convenceu se, afinai, de que r.lio eXIste maiS aIO- dia 3, ás 13.10 procedente lesando o fisco. Por esse moI!· tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus,biente no Riu Grande para actividades subversivas e que o Es- de Manilha, completando a vo, nos' Correios tem havido Ida e volta, a 5$000 por passageiro.tado Novo é um regime com raizes profundas nos sentimentos viagem inaugural transpacl- apprehensOes enormes. Partida lis 8,30 da manha, regresso ás 3 horaspopulares. fica, transportando mala A proposito, o «Diario 	 da da tarde. Ponto de partil:la: Conselheiro Marra, aoNos mesmos meios declara·se, ademais, ljue os dirigen- postal e 28 pessoas O avião Noite» fala no movimento in· lado da' Alfandega. tes nacionais encaram com indilferença a siluaç30 do ex·governa· partirá hoJe daqUi devendo tenso dos Corrfios de São Pau Aos sabbados, e do mesmo 'ponto, IÍs 14,30, a dor e de outros proceres opposicionista, cujos movimentos só chegar a San Francisco no lo, dizendo que, diariamente, Empresa Ferreira faz o transporte para aquellepoderiam criar agllaçOes passageiras e artificiais, mas nunca lo' dIa lO, começando então transitam, aqui, 60 mil cartas 

grarlam levantar obstacuJos serlos á obra de restauração naeio· o serviço regulàr no Pacl· e 20 mil impressos, serviço feito balnearlo a 5$000 por pa8lageiro. ida. 3Gv.- 12 l 
nal. 	 fico. apenas com 180 carteirosl • 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:E.pecl.U.1e
http:cham~r.8e
http:Cogitou.sc


2 	 O ~8TADO~Segunda.feita. S de Março de 1939 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1· Favofaveis a uma luta 
• 	 • . I I•• AI~ F~ANCE~ 	 . ImpaCilvelIm. indício,~ 	 • ,. MADRID, iI 
• - '--'-- _._-	 _.mterpretado como Blgnal da 

• • ~~~~~Z~oa~éo~ rfi~~bl!C~n~~c~~ 
• • de ter sido promovido a ge
• • neral o coronel MOdesto'1 
• • segundo [oi a!lnunciado offi
• • cialmente em Madrid quarta

• FECHAMENTOS DAS MALAS: • ~~~:istepa~8:~~. i:~~~:~:~i~• Para o Uorte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • nos meios madrileii08, sôbree n" SABBADO, ás 11 horas nos Correios • as futuras intenções do sr. 

- Para o Sul. URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PERU •• ~:gi~~~~çK~:shá e~uc~~80 pr~~• • cada TERÇA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. babilidades para que u ge.• B -I E 	 2 d- • neral Franco cleexerce a• - ras! - uropa em las - • meneia para com os inimigos 

• 	 A G E N T E S: • deE~t~~~t~s circul08 diplo•• ERNESTO RIGGENBACH & Cia. 1tda. e. matieos, há dúvidas de que _ 	 o general Franco p08Sa
• R~!fa Ct"nselhe.-ro Mafra, 35 .Jexercer a clemencia, apesar
• UCLf 	 • j dos seus deselos em con
• Telephone: --- 1626 	 Florianopolis .1 trário, e P?rtanto. acredita-se 
• 	 • q~e haverIa mUltas ex.e~~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d~~:~ h~e t~~~emos p~t"~~~~: 
a

Calculada em 500 • • ~~s:asd~:o ';~!~~~1:t~~ e J~~ 
pneus e c~m~ra.s . anarcho syndicalistas, e nes~ I BANCO DO BRASIL 	 · 

producção dlana iniciai te caso nada mais restaria 
da fábrica Goodyear ao sr. Negrin si não continuar 

no Brasil CONCURSO PARA AUXILIARES a ~o~~:t~r~erto é que o sr.I 
m~~~a~ábe~:~as~~ P;l~~;" aqoelJ~~~ AviRa-se aos candidatos, inscritos no ::oncurso ~~~~~n j~'::e~li~~~uve~~~I~g~
year e;pera fabricar 500 pneus para AUXILIARES qua a prova de datilografia será a luta continuar.ia, e como 
e camaras por dia, al~1l1 de ou- . feita na Séde da Agência Local. á rua Trajano, n, 2, se sabe que mUitos dos seus 
trOs arligos de borracha. I com início ás 9 horas do dia 5 do corrente (domingo). conselheiros e!'tão a favor 

Constitue a nova fabrica um ' As provas de Português e Estenografia serão de uma luta Implacavel, é 
accrescimo importante á indus- feitas no dia ]1 (sábado), á tarde; e no dia 12 do diITicil saber si a luta ter
tria nacional, pois dará traba- mês corrente (domingo), de manhã e de tarde, se mina.rá de~tro de alguns dias 
lho a cenlénas de trabalhadores realizarão as demais provas de Arimética e Conta- ou SI contlDuará por tempo
brasileiros. bilidade, em local que será oportunamente designa- iudefinido. 

Além disso, contribuirá tam- do neste jornal. 	 -------. 
bem para a expansão do mer- Florianopolis, ]0 de Março de 1959. 

cado para materias primas na- Pelo «BANCO DO BRASIL» - FLORIANOPOLIS 
cionais, principalll1ent~ a borra- JOlio Leal de Mei,ellcs .Ill1lior-Gel'ente 
~~a n~r~!\~i;a~l~\~a S~~s~~i;:~a - JOSé Pedro Oil-Contador 

Os pneus Ooodyear labrica- .------- -- 
dos no Brasil nada ficarão a 79 4v. -5 • 
dever aos pneus importados.
Todo o qualquer aperfeiçoamen
to descoberto pelos technicos 
Goodyear e toda nova descober 
ta do futuro serão applicados na Aos alumnos do Art. 100 e do 
producção dos pneus Goodyear 
fabricados aqui, com" o são na (urso (iymnasial
dos pneus fabricados em qual 
quer uma dóS outras fabricas Acha-sc aberta a matrícula de um curso diurnoQue a Goodyear mantém r\lra e nocturno intensivo (matl1ematica e cbimÍca), para osdos Estados Unidos. alumnos de 10 á 5" series. Os Interessados poderão 

obt..r informações com o professor Martins Netto, DO 
CURSO MILTOr-;, das 18 ás IR,HO horas. 

7õ 	 15v.-1 2 

UH. RICARDO 
GOTTSMAN 

Ex-chefe de cll

nlca do 


Hospital de 
Nuernberg Oft. MI6UHL 8~ABRIO 

(Pro18. L. Burkhardt 	 CLINICA GERAL 
e E. Kreuter) 	 Curso de especilização

em moles tia do Pulmão. 
Especialista em Tratamento moderno da 
(,ü'uJ'gia GeJ ai Tub!lrculose 

BRONCHITE-ATHSMA
Alta cIrurgIa, gyne PNEUMOTHORAX
cologla (doença8 de 

senhoras) e partos_ 
 Consullorio: RUI Joio Pin

lo, 13 (Sob.)-Phone 1595.Cirurgia do systema 
nerV080 e operações Residencia: Hotel Gl6ri. 

de pla8tlca. Phone 1320 
CODsullorlo á ruil TrilJIl Consultas. das 13 ás 15 horas. 
no. 18 (des 10 iÍs 12, e 42-P. 

des Ib ás 16,150) Tele

pbone - 1.2M 

Resldencla á rua Es VENDE-SE 
teves JOOIOf, 20.  uma casa com grande cha

cara, engenho e muitas árTelepbone - 1.131 vores fructiferas. Tratar com 
Antonio da Maria, Canto da 
Lagoa 

lOV-:JVENDE-SE ~~fel;~~ 
com lOS metros de frente, por 

800 de fundo, situada Da ci

dade de BiguBSsU com duas 

casas pequenas, cafesal. gran

de mandiocal, pastagem e ma

to cerrado. Trata-se com o 

dr. Fulvio Aducci, á rua Jolto 

Pinto, 18 (sobrado). v-74 


CC Chacara » 
Vende-se uma grande cba

cará, com bOa casa de mora· 1I Or. Miguel Bo.b.id
dia, muitas árvores frutUe 

ras, . pasto para 8 a 10 ani
 reassumiu sua 

mais, e bOa água. clínica 


Vêr e tratar com JoAo Consultorio: 

Balsau Morro do Geraldo Joio Pinto, 13 (.ob,.)

(Capoeiras) 
 I* 

QUER sentir-se outra, 
alegre e feliz, cheia de 
moddade e de helleza? 
Pense na sua saude. E 
se a tenl cC)Jnhalitla, tra
te ti .. restaur.al-a com o 
Biotonico Fontoura, o

Medicos 

illustrcs o re~ mais completo fortifi 

co tllmendaln : 

.~ante, bOlll para todas 
7'I'nho "'''I'rl'ywlo as e.lade". lia de sen
cun...lultlnnt'Ttle 1'111 


minha cli,,,'t'lI ,. tir-S'l logo transforma

U/OTOS /1.'( ; da, porque li Riolonico 
F{)'I,·'/'IJI. ltA t' 

Fon tou ra des perta o 
... ullado lfllP. ",io appcti te. r"ge nera n san
lullt!11l sido (I r(' 

1Il r /JcJS:.:O mai s gue, fOI'1>.le(·e nlu~culo;;
fllrlar fi fJl);;yu
{'(lU de o rrct'ilar. e nervos, devolvtl a s (~O

res. Sua ae~,ãn profunDr. Rocha V:tz 
da reneete-se tanlbelllProl- ria FtU'u lc/a

d, rI/' _\lrc/iri'/n c/o na melhor assimilação 
lIio. dos alimentos. Ilecobre 

a saude, ('onsene senl

pre à sua bellc!za. com 

o Biotonieo Fontoura. 

BIOTONICO 
FQ:N-YOURA 

6'IIfIW~~ 
. . 

Ouçam ás 4as. e 6as. feiras, ás 21 

horas. o Programma .Biotonico Fontou

ra.. , na Radio Cultura de S. Paulo. 

A CAIXA SANITARIA KELLY 
E' a última palavra no genero 

Simples como um brinquedo de criança 


To~a em~uti~a na pare~e

Belleza e efficiencla incontestaveia 


Fabricantes: 


Fundi~ão Guanabara 
Rua da Gambôa, 114/118 - Rio de Janeiro 


A' venda nas casas do ramo 


AGENTES: D. Morilz & CiCl. 
Rua Felippe Schmidt. 39 - Florianopolia 

\ . 

15valt. -;z 	 88 7v-. '1___--------- 
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ESTADO(t(t 8SftOa."vo 

Futeból 	 ' I San i.ourenzo, virá para oI. !ll'ocedido o gl'emio carioea frá, maior «luva» do (IUe a Londres" entre 08 quadros - Telegramma de Marse- Brasil, si não rOl' renovado 

, IInenos Aires, 4 -:- 9 pl'e , quando, pela primeira vez, Iol1'erecida pelo Vasco, do Exél'clto da Inglaterra e lha in]orma que, o arqueiro ! o seu contracto actua!.I81dente dll Assoclaçao Al'- cOlltrn ctou aquelIe jogador - da França, a turma IrancesalJagUaré rescindIU o contra-I Gandulla, meia esquerda do 
gentina, declarou causarem selll u d"vido «pass e », , São Paulo 4 - O ~Illestra derrotou o adversario por cto com, o Olympique, da- Ferrocarril Oéste, de Buenoii Ai-
estranheza os, commentarios - ~rá brevemen\~ ao RIO, en- 5 a O, ,_ queHa CIdade Iranceza, Cons- res, logo após o seu casamento, 
de que poderia denunciar-se Sóio Paulo, 4 - Podemos Irentar o FlumlD9nse, - Aymoré se~á o guardlao ta que o Vasco quer reba- embarcará para a capital do 

~oPsa~t~el~~~f~i~~-~~~SB~!~ci ~f~~~,~r d~I~\~,O c~t~~sUiÇ:S~ Rio, 4 _ Esté. definitiva- ~fmS~lj~::oc~~rlg~aP~~li~t~~~ v~Eom~t~~e~~~~~~~a:~i~~ilOs ~~s~~ b~~a~ngressando no Vas
nada contem contra a C,I3.D. tiol'iados do Corinthians, para mente assentado que o jôgo - Noticiam de Silo Paulo Aires, a Agência Havas in- Telegramma de Buenos Aires 
0.\1 contra os brasileiros, () l'ontr-uctu do centro-médio entre o Flamengo e o São que o veterano Clube Athle- [orma que partirá breve- annuncia que o médio rosarino 
Quanto ao « CIlSO » Santuma- Brandfw, já está proxima da Paulo será realizado a 19 do tico Paulist~no, q~e e~tingiu mente . para o Rio de Janei- Engel ibarracin, acceitou t~ ma 
ria, acha que não pass!1 de impol'truleia {Ie :lU contos, CUl'I'"nle, a' sua sccçao de , Iu.tebol, no f? o Jogad?r Raymundo Or- proposta do S. Christovão, do 
tirou (jUt"Slãlr direr·ta entre o tudo ruzendo l'. l'êr que attin- advonto do profissionalIsmo,ISI, que firmará cQntracto Rio de janeiro. 
FlumiuI'nse e o Hiver Plute, ja essa alta importancia. ULTIMAS_.. v~i ,voltar a praticar o asso- com .um clube carioca. A;n- , Diz-se, no Rio, que o arqueiro 
accres~entalldo que o cluue Dess!,- fórnlU Brandão. con- - Num jôgo amistoso de c1..llhon, absorvendo o actual uunCla se ~~mbem que o JO- do "Santos. , Cyro, in;:ressará 
IIrgenhno procedeu como segUirá em sua propfla ter- de futeból realizado em Suo Paulo F. C. gador AtIho Herrera, do no America. 

oMOTOR v-a 
POR SI JÁ JUSTIFICA A PREFERÊNCIA DE 

A ATLANTIC REF!:>iI NG l'llntes, al gemas, molas, etc.. MAIS DE 5.000.000 DE POSSUIDORES FORD!COMI'ANY acaba de lançar os Tre5 camaras de prova de 
alicerces para a construcção motol'es se l'ãu dotadas de Dy
do edil'!cio de um novo laiJo- ., namometros hydraulicJs ele-I 
ralorio automohilistico, em ' c h'ieoa e em uma outra ca Sete :1I10S de uso satisfatório nas mãos de mais de 5, 000.0 0 0 de possuidoPoinl Breeze, no estudo de !mara maior serã o instai\ados 
l'hiladelphia, E. U_ A, Iseis Dy uamQmetros hyJ rauli res, em todo o mundo, têm demonstrado :l satis fa ção quc porporciolla 

Esse predio se destina a coa o IjlHl permiltírá provar I um motor Ford V- H. a colller o maior e mais 1II0 - se is motores ao mesmo tem
derno dos laboratorios auto- pc sob condi ções exaclamen 

O ito cilindros oferecem maior número de impulsos, o que significa funciomobilisticos dos Estados uni - Ite iguais. Haverá Ires miÍchi 

dos. nas C.F.R, para calcular a namento mais sua V I! e mais silencioso. A construção em V :lssegura um 


Entre outras facilidades pa ' [ôl'ça e m oelaDes, installadas 

motor mais curto, um virabrequim mais curto c menos vibL\ção ... deixara investlgaç'-'es e pcsqllizas, ! em camarll sE'parudll bem co

conterá um Dyna01omento de mo motores Diese l de 'ilrova, maior espaço para os passa:;ciros e bat;at;cns, propon:ioll'.lndo n13ior confôrro. 

Chassis e um tunDel de ven- No edi!i c ill haverá espaço 

to capazes de reprodu7ir reservado para escriptorios, E, graças ao scu dcsenho cient ífico c seus pequenos cilindros -,- o motor 

quaesquer condiçeies a que co ntrole ua força, camaras 

um automovel possa estar su- tortes e g'urages para 08 cal'
 Ford V-g ofcrcc.~ sensível economia de combustível. Isto r: comprova

jeito na estrada, inclusive um ros em prova. do pelo motor de H5 C. V" C :linda mais pelo de 60 que, segundo ,\testados 

furacão de 115 kilrmetros por E' deste m'odo que as gl'an
lJoru, se isso fÔl' neces~a('io , ues c ompanhias dedicadas dos próprios possuidores, oferece um desempenho de lrl' mais de 10 

Nesse eompartimenlo a te m- ús indú strias aulomol>i1isticas qu ilômetros por litro de gasolim. Se deseja, pois, um carro realmente 

peratura póde se r controluda e de combustíveis contribulllD 
 moderno, nus ljUC prima t:\mb~lll pela economia, ~ldquira um Pord!desde: - 28° C. até + 4!l" C. püJ'a o aperl'iliçoamenlo dos 


Haverá uma outra camal'a meios de Imnporle e , conse

-+- frigorilica pam experiencills fluente mente, para o (Irogres 

com motorps e mais outro so e o inte rclll1\hio (~lImmer
para provas de bancada, tais eiai. 
como pesquizas de luurifi 

='=--'0; 

abe Oleitor que éistO? . 
As be~ figuras ao l ad o f € presentam ~ 


ao 0110, um mic loscop ;o ; 00 cen tro. o ca

beca ue u m vermo da Opilacão g rudado 

no intesti no d e \1111 opilado: e. E:'ln baixo. a 

b occa do mesmo verme moslrand o os d en

tes. por meio dC3 quues se ogu ua ó m ucOsa. 

do in1e-Jlino. 


Gracas a~ 'Jhlnde nugmf?nlo que o mi" 

c rcscop io peltl': itI~. pódc ' ~e opfEc'ciar a ma" 

nei ra pelo qua l o venne vae prejudicar o 

doente: a b occa. sendo u ma especie do 

vento!>o , chupa um ped or.inho do mucosa 

q ue e nche a sua cavidade e lles::>e peda· 

dnho 5 0 ente rram 05 d~ntc-fj minusculos qua 

o 	ultima ügura mostro. 


Assim. fica o vermo ~o!idame n!e instaI

lado, sugando, dia e noile. pequenas q uan' 

tida des de sang UE:), a través o insignifica nto 

orUicio a berto pelos denle!:, a o mesmo tem· 

po q ue lança no sung\le um veneno proprio. 


Essa é a obm de um VEmne só. Imagina

so, a gora, o ma! que faozem os milhares de 

'rorttles que unJa mesma pessoa póde tro1.01 

DO intestino e le r-s0-á ideia d a g ra vidade 

desta d oença q ue tanto alaca a população 

do Sra "i!. 


F~Uzmil'rL l €: a OpHc:c5:c ê co:n!xtUda Declaração á Praça 
com eUicacia pela Noo·Necatorina. Uma (asa Electrica I 
.6 dose d e Nec-Necalorina basta. m: mais CYRIACO CHRISTOVAL, abaixo asslgnado, declaradas ve~es. para malar todos os vennes da 
Opilaçã o. limpWldo compielamente Q ill-~ a quem interes~ar possa que se retirou da firma CHRiSTO 	 vende medidores e 

VAL & ULlS~EA, da qual fazia parte o socio IRÊ ULIS	 installa os «quadros»~~ te.Uno do doenlo. ' í?:~"',- riSE A, pago e satisfeito de seu capital e lucros, confórme para os mesmos.
distracto arlllivado na M. Junta Commercial sob nO 2336, ;*' t.::;.~(cat@EP;UlU~ 	 assumindo o activo e passivo da firma extincta e continu r" ~ Preços modicos. I• 	 m=nx.....:<~<r.~::>:' •••,,~~='. ando com o mesmo ramo de negócio sob sua firma indi
viduaI á rua Consel heiro Mafra, n' 33, telephone 1115, on ALLlVIO EFRESCOR 
de espera merecer de sua distinta freguesia a mesma con em cada gotta I RUI Joio Pinto, 14 
Sideração dispensada á extincta firma. Servi.;;o garantidoLa'f'olho não arde. Sua ocção b... 

n.Uca repousa e clareia o. olho. 
Florianopolis, 10 de Março de 19:i9 Irritadol. r••tllulndo-lh•• o brUb.o -Dr. Joaquim Madeira Neves a lImpldea. La.,olho. usado diClrla 1B v_-37CYRIACO CHRISTOVAL meDI•• eou.notá OI olho. d. .."Medico - Oculista De accôrdo. fUlao limpo. e .auda••l•• 


Formado pela Faculdade de Medlcloa da Unlvershl~de IR'/!: S. ULISsi~A 

do Rio de Jaaelro 
 I 	 (Firmas reconhecidas) I'" \t111 " !r11 Or. BurCIG VilnAl ____	 5_\,_-2__I ~ ______________ :ih"""l"".'-' _-Tratameoto cllalco e olrurll'lco de toda. aI moleatlaa 


doa 01boa 

Curlo de aperfelçoameato oa upeclalldade, com o dr. 
 Consultorio .. Rua 
Paulo Pilho. 00 Serviço do Prol. David SaOliúD, 00 Hos , advogado JoIo Pinto n.O 1-----	 18 (so

pital da Fuadllç60 Gaffrée-Gu'Dle do Ria de Janeiro brado). Conaultaa da 
Complela apparelball'em pllra exames de aua ellpeclalldllde José Accacio Soares Moreira Vendese ou aluga-se 1 âs 8 horas da tar-IEleotrlcldade MédIca, CUnlca Oeral 10mmunlclI lIoa seUII cllealu deala capll,)1 e do Interior rax:nd«eR~~ ~r:~~~!;seb:~ig~~= de. AOI pobrel - ' 

Conaullall dlariameate daa 16 6. 18 do 8alado que c:oadulIII a oeroer lua pronllllo perante a nheclda e afregllesada, annexao COnsulta8 DO Bospl- . 
CONSULTORIO Rua Jollo Ploto 7 sob. Telepb. 1466 Côrte de appeHação ao Calé do mesmo nome. Tra- tal de Carldue. âs ' 

RESIDBNCIA: Rua Tenente 81lTelra 57 TELBPH. 1621 	 tar na 20v-191.. rJ____________""196 mesma. ________8 horaa da manhI1. 
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4 	 o B8TADO~Segunda-feira, 6 de Mar80 d~ 19j9 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••~a l 
~ ~-
:: A' S }\;l A E H :i 
fJ Acons,elhamos o afamado LOMBRlCOIDE INDIANO de Sar- ~ Ie mento Barata, !profes8or de Pa~af!itologta da Faculdade de Me- • 
f» dicina de Porto Alegre. E' lniaWvel na expulsA0 de vm'mef'<, • 
ti tal como lombrigiSs o:durus, ancylostomu8, etc. 30 a nrlO S di.' ~ '

fi uso têm d€ lIDonstrado a 8 1:!1l e!!teacla, ! 
I 

: 	 Dl;P 05 J1ARJO,c:; ; 
:llP,C{\ HLOS HOt::PCKE S/A-florianopolis : 
..••..~........"'..·..·*....····i;~··"'·....•..~·I, SabceomQUmaulma cdaoUSmaamUaiSI 


SAM6Uí:! SANGUE! SANGUf!( I H k SA l 
ar ~~izoFL~~:P~LlS·· SAI G (~ s l\ oUEM Ol 1I () mm, ,,,'iO,) IlmhaC01~l no? caso (lU, se r o malla ·tnOl

Filtats em: BJumenau, Cruzeiro do Sul, Lages, 	 ' 
Laguna e S. Franclsco-- Mostru:HÍo em Tubarão (Formula alemã) tl esa;:ratlave l e que trQZ em . halito devido a in!t!Cç'-lllR da ,Combate Da: r o s s e s, 

I baraços e , lis6a ho re~ , Não I hO ClI , gera lmen te provocadas Bronchites, 
E' o unico forliflcanle 00 Ihá !or mosu ra 0 11 e l egf\n(~ i!l pela ncção CO l'ros iva da sa- Catharros 

mundo com 8 elemenlos Ique oilo st' j a prejudicada liva a cidll, ai nda ah i é o Lei- !S 
loolcos: Pho~phoro, Cal- pelo mau hali to, te de Magnesia de Pil ill ips - ' Pulmonares, 
~:~-' l;l~e~i~~~ u~~nl~~~ :~ Em reg l'l! , é elle a ttl'ihu ido illd ieado pa ra boc hechos, a ~ Dôr Das costas 
de 20 dia:!, oota-se: a :-lIu sas var ias, l\-ias, na Ull1i , 1illl de neutr;; lizaf, os eHeitos I ~ e no peito 

" ( )l'Jil dos ta,;os , o muu h:l, cI:1 !ldtkz CXCC~SIVU, _ 

l ' - Leven!smt!!! '-' e'!!~1 Il it r. se or ig ina numa .. nr.. r Cur~ o mil" hali to com 1110 ronfundlr - Pecam ocl 

das fôrças ~ 'voHs jmm~,li~- I lll ida de tio e8to m8~0: o ex- Lei te tl e Mag lles ill de PilH' 1 VINHO CREOSOTADO 
ta do appellte; cesso de ac idez, (I <estuma li ps, segu indo as indicaçeies 

;Z'--Dcs8pp. red mento p i1 1 go su jo», ('orno vu lgarmente da bulia, Combate -lhe a ca\l- ":;o':',=~;;;;',,_3ilI;~~ ' . 
completa d3~ dore! de Ci s" di Z, sa qu", com mummente, tem I I 
heça, In 3c ttll1 l ~ e OF-f\'ostt, Si cunsultn r seu med ico, orige m no mau fun eciona· \ 
mo; ipile lhe IH'l'8c rev(' rú !.ti ' ,' mento do e~t (im agu, MUR , pa I 

3' -Combil !~ , . dica: ds Ide ,ivln~n e~ i [l de " I'hillips , li ra 1! f[ ~ ll us rapidos e s cg~
depõessi\o CU'ioõa c do , m i a nlr- ac ldo de ~' l\ ello prom , ros, nuo se eS'1"(' (;a de e XI 
mr.grt!dmwkl d~ ~lIlb"a (l ~ pto e seg uro, qu e neutra liza Iglf e ace ita r somente o ',. 
sexos; 11 ucide:r" limpa e a leulin iza gillmo Leite de Magnes ia U H I 

4'- Ali;,(m~nlo de pe31i o es lomago. tnnmeando o e l'hi lli ps, I 

vS~~~;~il~~il~: ~ ~,!~t~:~(J_ r'es t!~~I ~ : . _ s-____! n?_ ~~ e--.: snút!:~~_	 ! 
de descc~~rtR ~dr.nl!! j c~. ·· 
Opllll!o do d" M~no~ ! ",(1 ~ 

.,..."...':"-.....,- --.,..-I: ~ COMPANHIA 
Vendas em piest~ções --Garantia de 4 annos INTERNACIONAL 

'ta deC ;,t l, 

DEDOTS modelos (de 90 e de 120 litros)
ambos de umll ecouomid Sllrprchei>d~ll le, pois; em 24 CAPITALIZAÇÃO 

horlll!! coo:lomern ", ,,nos en~rll'lil electric<I do que um N rl S fer idas, Amortizaçã!! de Fe.erelio
{erro de l\;ogummôr em 2 borllll .:te l! l! rv 'ço, mesmo de mão 

caracter, ecze Rcalizou-se DO dia !1I . em 
Mantemos em d,mósHo todas 8S peças soore- ,i::,a~á hi~~~~~ [lrescn~" cio !iscul do Govilr 

no, O sorteio de amortizações
salentes e mesmo mecanismos completop_ Iintima das se o #CONTR 	 du titulos desla Compunhia, 

,nhoras (contra E' DE EFFEITO SE 	 lendo sido sorteadas as se
:corr imentos, fio · Em casoa de dct'lI r r~!! 1 (,:8 v~ proprletarlo8 3~rõc arten	 Nas tosses r~beldcs e t,aiçoeirn:s, nas bro~hile. chr.. guintes oito combin8~es: 

res branc as.
dldos Immedlalemenl<e. ~em oec~~s i d!ld~ de oglJ.'Ir:lll rem etc,] 411eas ou si m?les, grippes. rosfri ados, rouquidões, tosses CO" 


ou OI 
 esc arros s angui n c o5", dores no pei to e nas cost .as, 'nsomn•••11 vlod!l de peças dtvoh'frem refr!gerlldorra paTII GYSA e fraqueza geral, lalla de appetile e febre , o CONTRATOSSE U Z Lé santo remedio!~rem OODsertado~ em São Poulo ou 00 Rio d~ !coe'T<', • O remedlo abs oluto, herolco, que não talha. EtUc.clsslmo 

101>,: RUA PiOf. .I.l· •• tO!lS C dos tuberculosos tomando-o convenientemente. O 

fREDO ~OMIS, 9·110 CONTRATOSSE já re cebeu mnis de 24000 .Itestados vef

PILO (ORREIO 8$00 lIadelros. T e nham cuidado! H ã o se deixem onganar. Accel
 T E G ---------- - ---- --,---------	 tem só o CONTRATOSSE, que ê barDto. não tem r"sgu.r. 

•• agradabilisslmo, Temham-no .empre em c ••~ Xyy
MEDICOS E DENTISTAS 

Registrem .eu. diplom... no M , d. EDUCAÇÃO E SAUDE, rsandalias LLOYD BRASILEIRO L I Z 
F, C A S T R O «PATRIMONIO NACIONAL»ruo Mexico n,u 164 10,0 ••1•• 101 , 101A - E.pl.n.da de liras 	 G F JLINHA ARACA,JU/PORTO ALEGRE (Para o Norte 


para verão no Sabba<lo, e para o Sul na quarta feira): . COMTE. AL

Inlormaçõe. gr.li. - Remelll .êllo, CIDIO-, «COMTE. CAPELLA», e . ANNIBAL BENEVOLO . , 


LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO. e «MIRANDA » 

do C••tello - Rio de Janeiro , 

AMWCALÇADOS LINIIA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIM ENTO», 
de todas as TUTOYA/FLORIANOPOLlS 

qualidades FRETES DE CARGUEIROS.-------------------,.11 	 Z K D 
TAMANCOS MEXI VAPORES ESPERADOS: 

"ic 	 E R 5CANOS para PARA O SUL:Desanimado de tanto CU RITIBA : dia 7 <lo corrente parll Hio Urunde , Pe lo  Nilo intcrromp" m o paga- IPRAIAS DE BANHOS 	 mento regular dss meD. aUdatas e Porto Alegre, de. dos _eU8 tltulos, ' 
ANNIBf\ L BENEVOr.O: dil\ n para lUo UI·and e. Pelo· No 80rh'Io de Dezembro d(' Jsoffrer e cansado Cinto$ - Chinelos - Bo tas e Porto Ale!!re , 	 Hl:J7 l oram contemplados 1\1 , 

portador~s que deixaram d6 ' nés - Luvas, etc, .eceb~r os re8pecllvoa premloa
PARA O NORTE: por nlto ostarem com os seuS I 

Artigos para sapatei ASPI RANTE NASCIMENTO: dia ti rio corrente para pagamentos em ordem,de remédio I ltajahy, S, Franei8co, Santos, Angru dos lteis e IUo de Ja, 
neiro. I'igór contemplados silo r oo

ros e selleiros 	 Os portadores de Ululos em 

CUBA'l'ÃO: dia 7 do corrente, para ParRnaguá, Anto vldodos a receber o reem: 
bolso guronUdo. na aéde dao ar. Leooel Silva , praça o,. 21 do 9,0 Bata Cortume e Fábrica 

nina. Santos, Hio de Janeiro, S. Sa lvador. HecHe. Macáu,IMo de Caçadores, Pe lot"s, Pio GranJe do Sul, de Calçados 	 Componhla,Areia Branca, Araeaty, Fortal~za , Camoeim e Tutoya , 
«HiI multo3 allco ~ , vlnba solfundo, dia Il noi

d ~ clart-: 
ou com os Agentes Geraee: 

« BARREIROS.te, dz !t; r!es dore!! no'!! O~ 80~ e no i81emegl', sobretu 	 DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN
LXVON'I'l:7S &; CXA. Ido ilpÓ I qaalqu~ r r efdçíi ~ , sendo cb.lgado il Ir aos elA AOS VAPORES DO LLOYD BHASILEIRO, BLUMENAU 


pis, cioco e mll !s vezu dur/ln le /I 00111'. já dellaol

modo de IlIOto Bolf' r r e raos~ cl o de teoto, remed 'o8 ~~~ 


useI, afinal, por COD!1 ~i h ') de um can:nrDda, o «GALE: Ag:-ncia- Rua Joao Pinto, Armazem - C:;:-;::;:~ 
 "J.l.I.O'IFIU~AoNOOAL., podendo garGll llr, cem o Ic~temuoho alé de 9 - P hollc 1007 12 - Phone 1338 ' I 
meua 8npe~lores, que racuperE'1 il scude por Completo lOS "SI•••• USA.l~eureux 
apfoa8 	com 6 lra!C08 cleeae grAode depura:lvo», 11 ....---


Pelotlls, Rio Greode do Sul. 
 Depó.ito: Rua C Malra, 39 ~--=== H. C, DA COSTA Agente 
~ ("irrna f< conhecida) , 21 19 	

=-... ....._--.Os Syphlllllcos ou Rheumallc08, nDO devem - desao'mar; se tudo (>xperlmentoram e oada lhes 11 pro ---..--. 
veitou, devem recorrer, liam perdll de timpl', ao «GA
U~NoaAL. poderosc d l! pllr , dc, r tonl , (1 , fórmula do :::::.::=:= 
especlDUsta de VilSla (u!Cur8, D r, Frederlço W, RemI!- Antenor Morais FERIDA que resista ---.....00, A aoçA', desse gr",r.de e e l f l c~7- medicomen tG , é 	 -_..-..- 
rllpldll e I!egurll, logo 11 > pr l n;ei!jl ~ d68U, Vence pn!!i Ci rurgião-dentistll 10 uso di 	 ..............-.... 

tlvcmente, quaodo os oUlros lá tenham folh<ldo I .... _ Trabalhos modernissi  --..... CALENDULA CONCRETA _._-_.O cOALENOGAL., é o uO'co remedlo que re~ mos, Pontes e dentaduras
tltue 11 saude. 5em eslregllr qu~ lquer orRAo porque ~ 	 a melhor pomada para lerlda8, queimaduras eanatomicas, em todos os 	 -- 
o UNICO que diz NÃO CONTER ALCOOl e que materia is adoptados. 	 ulceras antigas ---.
realmente olio tem.• 	 Não confundir com a pomada commum de Calendula,HORARIO: •Exilam CALENDULA CONCRETA em toda8 as 

Encontra-se em todas as Pharmaclas ás 18 horas. 
Das 8 ás 11 E' das 15 

pbarmacias, • E(1I(1I (A
do BrasU e Republlcas Sul-Americanas, Rua P. Miguelinho,6 Depositaria nesta capital: PijARM. STO, AGOSTINHO 
N, &7 Ap. L. D. N. 8, P. - N•.963 	 Rua Cooselhelro Malra-l6 ........~.......-. -.....--_.~v-37 
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o .MTADO-SeguDda:_leira. ',6 ' de M8rç~de 1939 

------~I•••••_•••••••••••••••••••••••••••••••I_--------------: 
Gompanhia cAlliança da Bahia»~i~~~:r::.~ \i [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke"I 
Fundada 	em 1870 Séde: BAHIA

Redaco~o e Olflclnlll í. I_ 	 • 
rall Jolío Pinto o. lS •• Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «earl ._ Seguros Terr_Ires e Marítimos 


Tel. 102:2-C%. pOlta! ISIl Hrepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". 


Capital Realizado RIS. 9.000:000$000 
A!!iSIONA1URAS I: 	 = Caplllll e Reservas Rs. 57_000:000$000

NI C.plfa/: i. SAIDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • Bena de rlllz (predloa e lerrenos) Rs. 16.054:200$749 
Anoo ,osooo , - '- '... . - -,,- - -- -- --, • Seguros effeclulldos em 1937 RI!. 3.169.677:154$M4 

Semlllltre Reeellllll em t037 RII. 22.b35:211 $090 


M!!. Slnlalroa PlIgos em 1037 Ris. 3.797:680$060
'l'rlme8tre fJ::: I: Linha Fpolis.-Rio de janeiro II Linha fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis- ='= • Escala ltajah,-S. Francisco 	 Laguna,.NUlU<lrO avul.o 
' Transpur~cs $~:lpO~~SSageiroS I Escala São Francisco 	 • ,.

No Inttttol I I T 	 Opera com as mais modicas taxas emAnno '!I$OOO • e cargas. ransporlc de cargas Transporte d~ cargas. • ' 
todo o territorio nacional

Semestre 25SOUO • 	 • 

Trlmeotre 155000 •• Paquclc .Carl Ueepcke ' dia 1 Paquele «Max' Paquele «Max. •• ~ 

ADDunctol mediante contraclo «Anua,· 8 Succurall 00 UrugulIY: Regulildoru de IIvllrllls e Repre


.. :~~ln;:trPCke. : ~~ dias 7 e ~2 dias 2 e 17 ._ scnlsoles nlls prloclpals cldlldea da AmerlclI, 

OI origInai!, meBmO nlo publlcs· • Europa e Arrlca. 


doe. nlo ae~lo devolvido!, ••' Saida:í I hora da madrugada . _. 

- b S ' Said~s .i s tS horas p, m, I Saldas á 1 hora da 


... ~í:~o:~e~~R~::a~~!I8 • ;~~ :I~q~;~ ~~ h~:~Sp~:~a;~~~ madrugada. • Agentes em f1orianopolis 

artI&:oa aulgnado. • pcr~s das saídas. 
 .1

I 

Ordens de emb~rqlles ale :'SI de c mbarqLH' , alé Ordens de embarques alé • 	 LO BO & C· IOrdens ~e. 	 12 hllras das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas •. CAMPOS 11. 
saídas. das saídas. RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39 
". - 

(umpindo uma: 
:•

Observações: ~:e~~s~~~i:~I~e~pore~~~r~::~' d~O a~:~;:~~~rí~e d:'lccTI~:: 
: 

ca;:;::~:i::ele:: l;:~~~;: T~::~N~A' I 
promessa • E' expressamente prohibida a aCC]lIisição de passagens a bordo dos vapores. _I 

. Todo o movimento de passageiros e cargas é feito pelo Irapiche sito' Blumenau. Sub·Agente em LagesDamoa publicidade. pelo Interes· • 	 • 
le que póde representar para mUI-. .IW" Maria ». 	 12-P)1_ 
to. dos 008SOS leitores, a seguinte , , Para mais Informações, na séde da 	 I"--~---------------
".arta. a@8ig~3da pelo dr. ,Carlos de • Emuresa Nacional de Navegação Hoopcke
~~r;::8, advogado no RIO de Ja, • .i rua Conselheiro Malra 11 .' 30. • 

.Venbo com a presente cumprir • • 
d~~~~g,:~~a 4~:lé ~e d~a~l~aç~~ .,.~e.CHt~,*@~,~ ~~,~*,t;;t.iIZl ~d$, ~Qo\t'&••Aa..A••_ ••O.C_ 
bOF~;:~: ~~~~!~~~\~8 c~me~t~~t~~~o - - - - ' ------------------------ ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;-iiiiiiiiiii-..1 

de ser utll âa p.ssoas que .oflrem 
do mo.mo mal. Ha multo que era 
conbecldo cm casa como dcenl 
do apparêlho dlgesUvo: .Ella .oflrc Dr. Saulo 	Ramosmultu do estomago., dizia minha 
eeobora peollJizõaa, 

Médleo e operador 
Ex-aB81l'i:ao,:~A~0Ff{ho;eelor 

Hlo du Janeiro 
Especialista em Parlo8. Mo
le81188 de Senbora8 - Uro
logia -;e;~~~U:eaIG~~~:o Appa-
Consultorlo Rua JoAo Pinto, 7 

Tellljlhone - 1.641. 
Reeldencla: Rua Vleconde de 
Ouro Prelo, 11 - Telepbone

1(109. 
68 p, 

Vende-se uma casa 
há um anno construida, si
tuada a rua Piazza (Estreito),AUGMENTEM SUAS com 450 m2, tendo água e 
óssa sanitaria. Tratar á rua 

DR. CARLOS DE FREITAS r~radentes n. 3, Florianofo%i:8j L;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;-;;;;;;~õõõõi;~;;.~....;,,;;;;;;;;......;;,;..._;. 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES
D. facto, vivia em con618nte re

gime: qu.lquer alimento Dlals forte Quer ser feliz 
Em negocias, amores, ler sorr:d~;~~;:.-=n~::rops~':nd;:.-~~vab'::re te. saúde e realizar ludo querlvel oa IIOCC:l do estomago. uma uv1a COMDoa_, deesja? Mande 1$200 em sellosazia 108upportavel. Cré~ito Mútuo ·Pre~ialE de certo ponto em diante os escreva ao prol. Omar Khiva, 


males le aggravtiram tanto que Caixa Postal, 3407, Rio de Ja ..............a.........__....

mil fizeram penur até que tlnba Svndicato Condor Ltda. Agentes I neíro, que lhe indicará o meioulcerr. no e&tomago. E oA" duvlao Carlos Hoopcke S.A. Rua Conse· de obler Iríumpho, prosperida
oera, pola l6 linba leito U80 de lo· lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 de, fortuna e saúde. Não hesite. 
multo de que lIJarcbava Ila... a til

oumero. especll!e08. IDulllmente. O Clube de sorteios em 
~ ._mal aggrava-8e cada vez mais: 101 ----- _._------_ .._...__._.._ _.._ _.__.--. 

~u=::el~:ecied~:;rl':.~:~~~ :mllíi: 
xlr Clotra. Coollelho abençoado I 

~:r~~~:!~~.~I~r~:'!~ce~:.I.;:==========;:;~~~=;:;;;;;:==='111 
tomago, a dôr de cabeça, 08 desar
raojoe gaatro-Intf'sünals loram de
Ajlpereceodo, e. agora. depois de 

:~~.r::8~riorn:~u:ar::~~'l!lr que MEDIDORES DE LUZ 
do~~~~:~e:u, éo~:~~rn~~:.ae!e~: Precisa v. S. de medidor para sua instal
cendo o temor da publicidade. eu laÇa0? Procure obter na INSTALLADORA 
:,!o :.eb:,:fT:.,:~tI~';!:II~ou~~l8a~ DE FLORIANOPOLIS o medidor marca 
ElIxir Clotra de Puchury. Foi mes· SIEMENS, com absoluta garantia, porque 
:~t~o:~ro~'":u:~:zfl~ea~e~re é o melhor. 
maravllb.. 00 tratameoto do! ma- R. Trajano, 11 Phone 1674 
le. d03 Iote8I1DO. e do estomago. 509 	 V-72 
tat:~~c:Jn".:';.r:~:t~~ío.e"::e a~eçl~I~==~~~~~~~~~~~~=~====~11 
:r:!:::rao~~o':•.·ervlço 6 buma- GONORRHEA CHRONICA 

Não desanime I A sciencla progrediu e bâ uma 

NOVIDADE que resolverá o seu caso. 


Maximo slgtllo. Carta para:
Dr. Augusto de CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO
Plllla 
MEDICO 


- DIeICIllle ..Mral

PlrlOl 
 Siemens Schuckert S.A. 

-- .....cIeI Materiais electricos em geral(ONSt!LTORIO DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA:
Rua Viclor Meirelllls 11. 26 
as 10 1/2 e das 2 as 4 bolas 

Tel. 1406 Installadora de Florlanopolls
Ruldeacla: Vllcoade Ouro R. Trajano; 11 Phol'le 1674

PrelO'. 42 - Te!. 1355 

1ft. IIILII IUBLLIRII 
Com pr411cII DOS hospllllls 


europeu& 


CLlNICA UEDICA &11 

GmAI. 


CODsDllas dali 10 6a 12 e 

daI 16 61.'1 18 horaa 


INSTITUTO DE ELETROCAR
llIOGRA:PHIA CLlNICA 


CQl'IO de aperlelçoameoto em 


~:o~ ~~~:::e~~:FO::: 
dl808a por lra~eJeclrICO.) 
CL~~tJgDO SY~~00

NERVeSO 
GABINETE DE ELECTRO· 

• TERAPIA 
Ood.. o~ Ralo. ollra-'flo
leta•• Ralo. lDJra-vermelbol e 

IDeclrloldade m6dloa 

Laborltorla de IlsfOlCO-


DÍI e IIIiIJln Clllic:II 

~~~\'l~.~;fe Waaeermaon olijide Hecbt 
Tau, KaIIII e 8a ZorpJ

DtapOllloe do Impalndlamo, 

~~ed~e~=:::; 
de Aaoheln ZoDdeck, para dia== S~-:' ~,:,~dew:
quldo raoblSlaoe e qOlllqaer 
JlNqalaa para eluoldaVlO de 

dlaanOltlooa. 
F~m. Machado, 6 

Teltpbone 1.196 

PLORIANOPOLI5 


mercadorias 

Anno Novo••• Nova Sorte••• 

6:000$000 

Muitos outros 

•premlos menores 
Formidlvel... Fantostico... 

Tu~o por 1$000apenas 
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6 	 o ESTADO, 6 de Março de 1939 
± 

ENÃO TE DEscuiDESI'Ti de. 
DE TUA CUTIS, 

,\XXI\' E[{S,\HIOS [I Última ~ora es~ortiva 'I
Transcorreu. onlem, o anniversario 

natalícIo do sr. major José Augusto 
de Farias, conceituado pharmaceu(ico. Ij-----proprletarlo da importante Pharmacla 
"Santo Agostinho». Senhor de largo Não terminou a pelêja Ique, desmarcado, atirou de 
tirocin lo pharmacologico e reconhecido Avahy vs. Cip-· Ambos Ipe:t?' ,A b~la enganou yillaim 
cavalheirismo, s. s. conla com innu· os quadros decepcio· ~O~o~ã~s i~epdr~~si~~a~~::: ~~~~ 
meras amizades em nossos circulas naram 3: num~rosa as · to ao . desconjuntado. es·commerclal e social. 

slstencla quadrão . ázurrn" . O jôgo não- 'Ontem passou a data ann!vp.I-! 
saria do nosso iIIustre patricia sr. dr. 1 

Perante grnndiosa !lssisten· perdeu o c unbo equilibrado. 
Alfonso Wanàerley Junior, competen  Cill, realizou·se ontem. á tar· O Cip não se ase nhoreou da 
te advogado do nosso IÕio e pro de, no «estadio » Adolpho Kon· ~itual;ão como lhe parecia 

der, o esperado e mbate entre permittir a vantal!em nnme
;~~~~iro~a eE~~IFa~~I~~~~r.~;e~i :~i~~ I as turmas principais dos Clu- ' ri ca. " I 

de Santa Catharilla. As cordialissimasI heR AVllhy, desla capital, e I Procopio co bra na linlla,' 
Cip, da cidade de ltajahy, em médi'o dos itajahyenses, umamanifestações que s. s. recebeu com· I 
digputa do Campeonate Es· «falta. e com tiro certeiroprovõm o grãu de estim~ em que {, 
tadual de 19:;8. , e h'aiçlle iro couljuista o 1.0 

1lido em nosso meio social. I Embora lutando com alto . te nto dos locais, e a parte 
nosso prezado conterraneo sr. Fer· 

- Decorre. hOje. o natalicio do 
espirito de desfôrra dps 4 a , inicinl veiu a findnr com os 
O qu e o campeiio do Valle ' dois qundros mantendo anando "'vila. dedicado chefe do trd ' l di) ltajahy lhe infligira na mesma disposi~'ão, empanalego telegraphico da D. R. C. T. 
primAi ra peleja r ealizada a 5 das, constantemente. pe lo- Festeja. hOje, o seu anniversa· 

rio nalalicio O mEninn Murillo Ro do mês p . passado, o Avahy «ardor . excpssivo dos ioga· I 
nald. li ihlnho do sr. Ce lso Capella . não conseguiu abater o gl'e· dores . No inicio do 2.° tempo 
chele da Contadoria Seccional da mio de Coucei ra ; e, si tam- lorte temporal ala~ou o gra· 
Repúhlicd, junto á Alandega desta be m não pe rdeu, o empate mado, pre.iudkando , a h,· 

capital. de 2 a 2 collocou-o em si· chnica «sol1' rivel · das joga· 
tuação inferior ao seu adve r- das. Proc opio bate uma «1al- \ 

II .\RI LI 'L\('"I':S sa rio na serie «melhor de ta '" rebatida pelo zagueiro TEUTONI~ 
No Carlorio do Registro Civil do tres», I\lIe ambos vem dispu· Humaytá. A bola vem aos ' . ' , 

dlstrlcto do Saw dos limões estão  tando. pés de Berreta, que de longe 
~e habilllando para casar-se o sr. Devido ao temporal qu e de- chuta ao arco guarnecido 
lacharlas José Francisco Albano e sabou sôhre a cidade, o jôgo por Geninho. A pelota to('a 
srita. Gercida Ignacla Martins. roi suspenso aos 9 minutos ao sôlo e attinge em cheio ______ _ _ 

da 2.' pIJase. O campo, com- ás r êdes do Cip Estava, as· --- 
ENFEII ,I\!1~ pletamente alagado, escorre- sim. igualada a contagem. 	 ~--------_

Foi operado. no Hospital de (a g..adio , impossibilitou a conti · Na conquista desse tento , o ID- - 11 ~ tidade. por motivo do apparecimen 	 nllação do embate. jôgo foi suspenso. lVerSOes ' 
to ci~ um abcesso no joelho dirello, o .lulgamos bastante acertada  VARIAS 
~r. Orlando Cunhd, empregado da 	 a me dida tomada pelo árbitro Dos 22 ,iogadorel' em cam- --- --~ _ 
casa Carlos Hrepcke S. A. e remador e directores da Federação em po, ap~n8s se destacaram: RADIO. - Nu ond•• d. 1976 
do C. N. Rlachuelo. suspender a luta. Procoplo, Azevedo. Saul, mlt ou 31 55 I - D 

Ambos os conj untos decepo C~uceira, Fatéco, Geninho, veniry de 'Lond I . , ". C5~~ç••O ~.
l ',\I,I , EI'I)IF.:-\TOS eionaram a assisteneia. Opa' Llco e Victorio. noile 'o . Ires, "'" rir. es. Succumbindo a 11m collapso

Falleceu. onlem, á noite, nesta drão de jgôo desenvolvido pelos - A arbitragem do juiz te· rio d. Fie~u," e r-r~gr.mm., hor.· cardiaco, falleceu no dia 3. em 
capital, a eAma. sôa. d. Adelia Ni· preliantes esteve soffrivel, abai· nente Leovegildo Amaral não 20 20 ~r~"êoPo "i S h' Londres, o la::Joso egyptologo
col/ch, tia do sr. Eduardo Nicclich. 

)(0 ~a crítica. t? resuiiallo, peia agr~dou. Dei~ou de rcpri~ir co. ~el. Orch:~~:r í'~ e,r.7~.onfi How~rd Carter. . . 
representante commercial. A nnticia muHa Irregulandade com que a~ Jogadas Violentas, preJu- B. C. _ 10 R t PE'

C 
F . Com o seulfalleclmento, desap· 

do trespasse encheu de pesar lodos se disputou o encontro, é para dlcando ambos os quadros. Antonio B . t~i~ e) Ü h 099; parece o itllimo dos descobri
cs que a conhecIam e que tantos f.ram se considerar logico, ~cceitaveL Não. ~e põe e~ dúvid.a ? seu Ouverture . rosMa~I;.do (Sch~m:~~i: dores do tumulo de 'l'ut-Ank-A
os que a estimavam. Seu cadaver . Nem o rubre-negro 	 bls~u sua esplrIto. de ImparcI~hdade, Anlonio Brol. e Orcheslrl ' C mon, .e, dadas a5 cond;çoes 
sairá da rua José Veiga n.O 70. ás conducta no pre ito antenor, nem mas cVld~n.teme!lte nu~ ?as- cêrto em Mó meno, O 64' (Mon. normaIs do passamento do emi
17 horas. para o cemilerlo da S. S. os avahyanos actu~r~m dentro ta a um JUIZ '!- Imparclahda· delssohn). Orche;lr.: P·S fi e~ nenle archeologo. desfaz-se um
Trindade. de suas reaIs pOSSIbIlidades, 11- de, como se VIU ontem_ N.o 6 em O' YÕ

P' on~~ pouco a lenda da maldição de 
da ndo, ambos prejudicados p.elo (GllZounov). o menor, p. Amon sôbre todo aquelle que 
excess? de ardo~: u~, deCIdIdo , Na partida preliminar, o 21 .40 _ Noliciario em in lê . profanasse ? tumulo do genro 
a conhrmar o. primeiro suc~es- Estu?unte venceu o Agrono- 21.45 - Si9n.1 horario d G 9 s_ de Amenopl!ls IV.Representante so, outro , a hrar uma desforra nomlca pela contagem de wich. e reen O conh.eeldo egyptologo lalle, 

Pessoa conhecedora do ra em regra . Por isso, .a contenda 2 a O. 22.00 _ Big Ben. Mú i d C~1I aos 65 annos de idade, a· 
mo commercial procura re · se a~lrrou 1'\11 d.clnmento. d.a . Dança por Jack J.cklo: c: su: pos longos meses de enfermida· 
presenlações, desde que se qualidade, que 101 modestlss~- FOI o s.eguinte o movimen· O"hellro, irr.dilndo ao Hotel de. 
jam bem remuneradas . In  ma , abundando .os l a~ ces peno to tec hmco da pelê.ia: - Dorche'ler, Londrel. . 
formações, por obsequio, na gosos e os. ~als variados r2· AVAHY - Escanteios 2, fal- 22.30 _ Big Btn. Noticiario em O sr. .dr. J- R. Ferella Bastos 
redacção do ESTADO; en  cur so~ prohlbldos pelas regras e tas 2, Impedimentos t, To-I espanhol. co.mmU!llcou·nos h.aver reassu
tretanto, caso uma firma in' 4u.e, .lnfellzmente, não lo~am re- quea 1, Defesas 6, Pontos 2. 22.45 _ Noticia,io em ortu- ~I~O, a 10 do corrente, o exer
teressada assim o deseje, p~lmldos c?m. a necessana ener· _ ClP _ Es~anteios 5, Fal. guê.. P CICIO do cargo ?e, sub-procura
compar~r.erá ella, immedia gl3 pelo ar~ltro . Apesar de as tas 3, Impedimentos 2, '1'0- 23.00 _ Bis Ben. Fim d. trons' du r geral du ESlauo. 
ta mente. á sua presença. . I,altas» verlhcadas serem em ques 1, Defesas 9, Pontos 2. missão. • 

numero elevado, o juiz só assig- - O Governo do Estado enlre· 
nalou 5 em 54 minutos de jôgo! gani ao serviço público, ama-

7:-l 30v -- 1t o calor da luta e ~ complacen. nhã, a ponte construida, em con
eia do juiz, como se vê, leva-	 creto armado, sôbre o rio PinoO M I LAGREFume e -beba menos ram os dois quadros a cometler tado, no trecho da estrada de 

meBnEt~oRLdn.eJ'S5au-:-de 0pl'JbDII~C~~rntaa.. SdO dlns"s crl'adas abusos. A pelêja olfereceu uma primeira classe «São Francisco· 
a .. por slIccessão de «empurrões', «agar' 	 Porto União>, compreendido en

~~~~r~n~Ci~~m~mae c~m~~~~~ judeus ;:~~e~to:~ir:i~~~~~~ãOco~~el;~~: se opera em ~~a~~sa cidade e a de Canoi 

com os mand~me~toB baseu Berlim, 5 _. As autoridades dos de obstrucção das jogadas. A ponle lem o cumprimento 
dos no !tlmma. ..Cma condu· de Saxe prohibiram em toda A tudo isso, como acima já d~ 17m,50, divididos em Ires 
eta .sadia de VIda é dever a provincia as dansas deno. accentllámos, se juntou a dís- tem p o 5 .1 va?s, um central de 10m,50 e 
naCIOnal ». _ minDdRs «JJambeth Walk" e plicencia do árbitro. que não dOIS extremos de 5m,50_ A lar
· Hitle~, que nao bebI' , nem «Swiog-, criadas por compo. leve pulso para modificar aquel- gura total é de 6 metros, estan 
!uma~ e apontado ~omo um sitol'es e b~i1arinos judeus. le estad o de coisas. Baslaria um d? o estrado de rodagem prole·. 
modelo para a naçao. Os proprletarios de hoteis pouco de energia para que a gldo, lateralmente, pC'! balaustr~, 

Aquelles mandamentos con- e salas de baile seriio res- pa ~ lida corr~sse reglllarmerite, das de concreto armado. 
cedem aos adultos uso mo- ponsabilizados pela ioobser- pOIS os dOIS quadros, posto A constn":ão dessa obra de 
dera(jo do alcool e fumo, vancia dessa determina ção. que abusando dos golp~s !1I- arte c~StOIl ao Eslado a somma 
~a8 requerll,m abstinenc~a d~ As penalidades estabeleci- des, não s~ mostraram. mclma . de 44.166$000. 
lu~e!ltude_ Entret~nto, nao e da8 vão desde 150 marcos de dos .a .desvlrtuar propnal1'lente a O D. N. C. pôs á 	 disposi
eXlgld~ compromIsso.. multa a duas semanas de dlsclplma. Usaram, ;lp~nas, tL  çüo da exma. sra. Lydia

O pl ogrll~lIIa geral lDc lue prisão, dos os recursos posslveis em 	 Porto Alegre,Moschetti, em o es_tabe\eClmento e desen- _______ .._ _ .___.___ sua delesa, já que lhes permitti 200 sacas de café para dis
volvlmento de restaurantes Gh d' f d ram tal liberdade. 	 tribuição gratuita aos esta
publicos, sem alcool , m..,de- in I az a greve e Os quatros tentos, póde-se belecimentos pios daquella
lures para uma nutrição sa- fome dizer, á excepção do 1.0 pon capital.
dia do povo, e_ taIl!bem iIIus-	 to do Avaby, nasceram de A entrega desse generoso
traçllo da naçao sobre a na- Rajkot (lndia), 5 (U_P .) _ acçcies pouco acertadas das donativo effectuou-se na úlo ~ 0
tureza dos ahusos 	 do alcool O estado do Mahatma Ghan. dUlle delesas, pois ambas ti tima 6.a·feira_ 
e do fumo e os p€rigo dalti di já revela profunda fraque- veram em toda a partida os 
decorrentes para o povo e a La, em conscquencia da con- seus momentos de compro 5 razões para tomar FONTOL Oper.do, de novo, o sr. 
raça. 	 tlnuação da greve da fome. metedora indecisão. OCip fez 
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