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OE o Espanhol 
nL~: q~~~~::~.oI.:~~~:n~~~:~,,,omIo MAIS ANTIGO OIARIO OE SANTA CATHARIr.,JA o seu govêrno. o general Franco designou como seusIrepresentantes. em Paris e Londres. respectivamente. os 

I Director-gerenle; Altino Flores srs. dr. Quiilones de Leon e duque d'Alba. 
As imprensas de Berlim e Roma. aborrecidas. ros

naram. lISO levou o brilhante jornalista patriclo. sr. Costa 
ANNO XXIV Florianopolis-Terça.felra, 7 de Março de 1939 N. 7607 Reio, a escrever recentemente: 

' 11:0 
, VARIAS~ I _ 

Foi, há meses. apreseutado 
ao titular da pasta do Traba- Porto Alegre. (P.C,) - Encontra-se recolhido os republicanos espanhóis e 
lho Uul projecto de lei in á Santa Casa local o bugre boliviano Vasas, rranceses. o Partido Radical 
corporando os funccieuarios procedente dos sertões do seu país. Em pales francês resolveu concorrer a 
~a~I:S~~PdaOn~I~:ncdaerio~~guroB tra com a imprensa, ' Vasas declarou que sua ~~~~~ a: ds~S:::S :~r:~::!~~ 

As sugltestões apresenta- tribo era composta de indios antropophagos e entre os Espanhóis entrellue 
das nesse sentido loram que com elles participou de diversos trucida. II á vluva, pois o sr. Marcelli

bem recebidas pelas secre- mentos de gente branca que se introduzia nos no Domingo estava reduzido 

~~r~~rca:'omdeg~r:i~e ~~dOpo~ sertões. Conta que, uma vez, com mais dois á absoluta penuria. 

to Alegre. a cuja rrente. se companheiros, comeu dois padres Capuchinhos 

encontra o sr. Nlcolau Pires que se embrenharam pelas matas afim de ten- 'latAl triste. mau amOr' 

telegraphado ao Rio, hypo- tar domesticá-los. Adiantou que seus compa-. fell brolcbltel 

thecando solidariedade ao nheiros matavam os brancos e lhes tiravam o .1I1j1 com 10118 

movimento. sangue e bebiam. I' lei de 10lI0 Selbor, 

doAg~~:iste~~~lci3~ ~~!~~~g~ Terminou, dizendo que fez a guerra con- Só te IIlva o CONfIITOSSI! 

inrormam estar o ministro tra O Paraguay, alistando-se no batalhão dos 

Waldemar Falcão eUl ves «Macheteros da la muerte., e. como fósse, de 

peras de assignar o acto de pois, abandonado pelo govêrno do seu país, 

incorporação. começou a percorrer o mundo, encontrando-se Mal com


Conforme communicação da presentemente nesta capital, quase cégo. 
Inspectoria da Fruticultura de porladosSantos 6 Secçâo de Frutlcul 
lura do Departamento de Fo Or. Arminin Tavares - Du~mDS. ~n8IZ, BARBAIIA Imento da Producção Vegetal Há no Rio uma classe 
8 exportação paulista de ba Cirurgião-Especialista Assistente do prol. Sanson 
nanas em Janeiro do cor Con.ullA. di, 10 i. 12 • di, 16 i. 18 - Joio Pinto. 7 IOb. - T.I. 1456 
rente anno attingiu a 9i9.900 
cachos. superando de 90.603 
cachos a do mesmo mês do Exterminando os como, Parentes, no Brasil, do 
anno passado. merciantes deshonestos novo Papa 

Essa exportação teve os se- VIENNA, 6 - O commissa- SAO PAULO. 6 - A cGa
guintes destinos: .Buenos Ai rio do Reich na Austria. sr. zeta» conlirma que o novo 
res, 751'>.330; Londres, 113.333; BUL'ckel, em decreto. fixa os\ Papa tem parentes no Brasil 
Montevldéo, 67.100; Hamburgo 
30.081; Amsterdam. 4.843. 

Foi preso em São Paulo 
Antonio Nicke, que. pelo Car 
naval, profanou uma sepul

" tura, de onde lurtou grande
quantidade de velludo. com 
o qual fez uma I'antasia de 
toureiro. 

O govêrno do Rio Grande 
do Sul distribuirá a08 agri
Ilultores cêrca de 8.000 S8COS 
oU sementes de Il'igo já aeli 
matado naquclle Estado. 

A embaixada do BrAsil em 
Tokio informou o Ministerlo 
das Relações Exteriores de 
que o govêrno do Japão au 
torlzou a IUlportação miniUla 
de 90.000 fardos de algodão
brallileiro. na pl'oxlma saIrn 

Pertence fi Inglaterra o 
crecõrde absoluto» da Dislãn
ela, o terceiro em Importa0 
cia li tambem fortemente aUl
biclonado e disputado. 

Ferrarin e Del Prete o con

indio comeu gente e.,Ie~~~~~st~:.~~sr~~~inoo
t' , 'I PARIS.~~~.')g~ Para oc

correr ás despesas com oes a quase cego ~~:~~~o ~gml~~~~ln:~iron:~::~ 
sArla uma subscrlpção entre 

preços que deverão ser co· Informa que entre esses 11
brados nas vendas de calça· guram dona Luiaa Maria Pa 
dos e de tecidos. celli Sousa. sobrinha dt' Pio 

O sr. Burckel declara: XII. casada com o commer 
«Não haverá mais em Vien- ciante Alfredo Sousa e resi 
na sinão cOUlmerciantes ho· dente em Juiz de Fóra; e Ali 
nestos. Não haverá mais nin- tonio SachltelJl. igualment
gueUl deshonesto que traba- sobrinho de Sua Santidade 
lhe empregando methodos in lunccionario do Automove 
con[essaveis». Clube. 

PARA GANHAR 
UMA APOSTA 

Lisboa, 6. (U.P-) Na villa de Santo 
Thyrso, o sr. José Silva Carneiro, para 
ganhar uma aposta de um litro de vinho, 
atirou-se no rio Ave, de cima da ponte 
Santo Thyrso. caindo sôbre as pedras. e 
morrendo instantaneamente. 

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

!luletaram em 1929 no memo· Ulatrlcula em cursos superio
ravel vôo Roma-Brasil. alcan- rcs. formulada pelo sr. Luis 
çando i.200 km. Passou em Camillo. concluind<, por que: 1 
seguida para os Franceses a) para a Ulatrlcula eUl Ins
com cêrca de 8.000 km.• vol· tituto de Ensino Superior. que
tando para os Italianos co~ exige apenas certificado de 
R.200 km. Successivamente fOi conclusão do cyclo rundamen
ganho pelos Russos com . . . tal do curso secundarlo. a 
10.000 kilometros. caindo por idade minlUla de 16 annos; 

último em poder da aviação b) para matricula em Inst!· 

Inglesa, com a distância de tuto de ensino superior que 

11.500 kllometros. vencida exige certificado de conclu

~':.'e~ :vÓ~:bt~<;!a~Ô~ E~~~ ~ã1d:de ~1~fm~°3!P~8m::~~~; 
pto-Port DarwIn (AuslraJia). c) para matricula. nos refe
em Outubro do anno passado. ridos institutos, dos alumnos 
com a modesta velocidade de que hajam concluldo o cur
240 km. â hora. so secundario de acôrdo com 

o artigo 100. do decreto 
O Conselbo nacional de 21.241, essas Idades são. res

Educação approvou. sabbado. pectivamente. 20 e 22 annol. 

.------- --------------------. 
Caldas da Imperatriz

o proprietarl0 desse Importantfl estabelecimento 
balnearlo, distante apenas 34 kllometros desta capi
tal. mantém, aOIl domingos. um serviço de Omnibus. 
Ida e volta. a 5$000 por passageiro,

Partida ás 8,30 da manbll. regresso ás 3 boras 
da tarde. Ponto de partirIa: Conselheiro Mafra. ao 
lado da AUandega.

Aos .8abbadoB, e do mesmo pouto. ás 14,30. a 
Empresa Ferreira laz o transporte para aquelie
balnearlo a 5$000 por pas8agelro. Ida. 
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o pal'ecer da Commissíio de i 
Legislação. relativo á conSUI_ 1 

ta sôbre Idade mínima para 

_._---

Passou um dia e 
uma noite sóbre 

uma árvore 
BARCELONA, 6 - O 

padre Antonio Beren· 
guer. prior de São Jor
ge. é esperado em Bar· 
celona. Durante todo o 
tempo da occupação re· 
pUblicana, aquelle sacer
dote esteve escondido 
na provlncla. Poucos 
dias antes da entrada 
dali tropas nacionallsta8 
o padre Berenguer foi 
forçado a abandonar o 
esconderijo, tendo sido 
obrigado a refugiar-se
110 alto de uma árvore, 
cuj08 ramos o abriga
ram durante um dia e 
uma noite lIem que te
nha tomado durante eB
Sl\ tempo qualquer ali
mento. 

de mal cO::Jportados con
tra os quaiS as autorida
des pOliciaiS precisam ado
ptar providências immedi
atas e exemplares. E' o 
que diz o «Correio da Ma
nhã-, alludindo aos indivi
duos que fazem pouso den
tro das dõvlsões destinadas 
a evitar o atropêlo. nos 
pontos dos omnlbus. á ho
de maior movimento de 
passageiros, e, aproveitan
do as opportunidades. pro
curam coilocar·se atrás 
das senhoras e praticam. 
sem a menor cerimonia, 
suas indecenclas. 

Ha poucos dias. - con
forme refere aquetie matu
lino - no ponto do Club 
Naval. um desses Immorais 
loi agarrado em fiagrante 
por alguns rapazes que a
guardavam o Ingresso nos 
omnlbus que ali fazem 
ponto. Com o maior cynis
mo, o viciado quis justifi
car-se de sua desfaçatez. 
mas não poude evitar os 
cascudos que. em boa ho 
ra. lhe foram appllcados. 

Alemães sudetos pa- O «Intransigeant»: .«Agradecemos a Deus o facto 
ra O Canadá de 01novo Papa conhecer perfeitamente nossa patria e saber 

por experiencia proprla os immensos recursos espirituais 
Ottawa. 6 - Os serviços que poslulmos. Dito Isso. não devemos cORitar de politlca

de Immigração annuncilnam no momento em que sentimos taata alegria. Não digamos: a 
que loram autorizadas várias eleição do Papa descontentou tal ou qual dictador. e. menos 
centenas de ramilias alemãs ainda: o soberano pontifice é Irancopbilo e Rermanaphobo.
sudetas a e~tabelecerem-se, Isso serIa diminuir o caracter sagrado das funcções do no
na proximo primavera. no vo Papa•. 
Canadá, como agricultores. _~~_iiiíiíiiiiiíiíiiiiiíiíii~~_~iiiíiíiiiiiíiíii~~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~~ 

Trata-se de antigos mem- 1 
~~~~a~oq~~rti~~ o~~~:!~d::O~ IDr. Joio de ArauJo-~~~~~Gf~~~oN~~ 
Henleln antes da occupação 
por Hitler dos cantões sude- E.pulllllttl do C.nlro d. Siúd. - Anl.t.nl. d. Plol. Sinlon 
~~sr:c21~~d~: ~~~~i~~~:!n!~~; I Consultas dla!l.s das 4 as 6 1/2-Rua VIctor Mel!elles, 24-Tel. 1447 
na Tchecoslovaqula e na Orã-
Bretanha. Preso em Liege um Hotel fluctulnte pari os 
Assassinou a filha e soldldo Ilemão passlgeiros de hydros 

suicidou - se em Bruxellas, 6 - -A Ga~eta·, lISBOA. 6 (U. P.) - A COI11seguida de Ltege, çl'nta que o poll- panhla aerea Imperial Airways. 
Porto Alegre. (P.C.) _ No- elal de ronda encontrou â nol- que faz carreiras para a Africa . 

ticlaa de Alegrete Informam te um soldado do exército do Sul, adquiriu um grande na
que. na.quella localidade. o aleu:.!o, que passeava calma- vio, que se transformará num 
sr. Norlval Oliveira, depois mente pelo.centro da cidade. lu~tel f1uctuante de luxo. para a
de ter assassinado a sua fI- 08 poliCiais Interpelaram 10lamento de seus passageiros
lba Eloá. de 15 annos de ida- o militar, que declarou cba- que tenham que ficar uma noi
de. suicldou-lIe. ~na:~:ed~a~ad~~b:::ra!~~d~~ te no porto de Moçablqlle, 

Esmlgldo por um bloco d~a.Hanou8e, de onde se eva
de m.rmcuc Foi prelo e POlto á di.po- EnconntarOV~todeosatro,ços

aiçAo do !ervlço de estran- do co a 
lISBQA, 6 - E Valrlo. per- gelros. BUENOS AIRES, (V. A.) 

to da Vllla do Conde, um gran- --- Annuncla-se que o transporte
de bfoco de marmore despren- Im.gem historiei da marlnba .Pampa. encon
dendo-se do alto de uma jazi- trou em Bahia Aguirre dell
~a que estIVa sendo explorada BARCELONA, 6 - Ao que troço. do navio escola ale-
esmagou os operarios Bernardi- se noticia, a hlstoriea Imagem mlQ «Admirai Karplanier»,. 
no Bouça. de 60 annos, e Ma- de 510 Jorge, desta cidade, foi delftpparellldo h6 alguos JIl~r 
Rue1 Fernandes, de 116. Inldl para a França. .es, ,, 

«SI os que ajudaram o Reneral Franco 
comprehenderem a alma dos povos sol'lredorelil 
abster·se·ão. por tacto ou por cálculo. de 
toda e qualquer iniciativa na Espanha.

.Há na Espanha milbares de orphãoB
viuvas e mutilado!! em consequencill das bX
pedições aereas de bombardeLO. Essas expe
dições em numerosos casos não eram com· 
mandadas unicamente por Espanhóis. O Es
nhol esquecerá o Espanhol. Não esquecerli
todavia o estrangeiro .. E é ao estrangeiro. no 
des8spêro de sua dor. que elle imputará as 
desltraças da Espanha. Si o estrangeiro, que 
ontem bombardeou. hoje apparece com o de · 
lilgnlo de opinar sôbre a polftlca da Espanha, 
o Espanhól lará sua unll10 em tôrno da idéa 
ilaclonaJlsta. 

«Foi li idéa nactonallsta - isto é: de 
combate á Inl1uênela estrangeira no govêrnu
republicano - que armou o braço da Espa·
nha. Armará ella ainda a alma da Espanha 
contra essa outra innuêncla estrangeira-maIs
revoltante porque se Insinua quando a Espa
nha deita sObre seus mortos a última camada 
de terra espanbola». 

••••••••••••1•••••••••••• 

: Grande descoberta : 
• para a mulher ••• 
• (O Rqalldor Vieira) • 
: A mulhel não sollrerd dores : 
• AUYIA AS eouCAS UTERINAS EM ~ HORJIS • 
• Empregll-se com vantllgem para • 
• combater 118 PIores BrlloclIs, Co11- • 
• cas UJeriolls. Meostruals após o • 

• ~~~~io~emOrraglaS e Dote, DOS • 


• E' poderoso calmaote e Regu- • 

• lad~L~o~Ôx~E~eA~INA. pelll sua • 
: comprovada efllcocla, é receilllda : . 

• porf1L~~~ed~g:Tr~~IC::~oolrll- • 

• se em lodo o parte. •
• 
A eleição de Pio XII e 
os vesperlinos de Paris 

PARIS. (V.A.) - Tal como os matutinos, os vesper
tinol parisienses acolheram com enthusiasmo a ele!ç!o do 
cardeal PaceJII para o throno de São Pedro. 

Escreve o «Paris Solr»: -Nós n08 alegramos. ao pas
lO que Roma rascista procura approvar com algum entbu
sialmo o que não pôde Impedir e quando Berlim mal dIs
simula Il decepção que sorrrell. Certamente não queremos
fazer alarde do trlumpho. o que serIa. ao mesUlO tempo; pou
co elegante e perigoso. Há entretanto concordanciae entre 
o Vaticano e a França. com as quaIs os franceses têm 
motivos para 8e alegrar». 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Anl.t.nl


o r.STAOO-:"'Tt:.rça·leira. 7 de l\ítarço de 1939 
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Homens que 
• 
: --- - I-~-- FRANCE i• 

trabalham 

!
••• 

Se Y.S. c;-\qu~ (,(,\1 -:,e d(' tomar hontCll1, á noitt... . ant(!~ de dormir. dtl:t ;:.; 
{',Jlhcrc..~~ (da~ de ("h:1.) d r: Ventre-Livre 0n1 tneio cnpo ue agua , nãn • FECHAMENTOS DAS MALAS: • 
e>'q\lcça hoje'. . Para o ~orte· EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 

Tome dll:l~ co!h('rC'~ dC' Ventre- Li vre h()jr , {l nuite, antes de ir para ' . n. SABBADO, ás 11 horas nos Correios . • 
a C:~llna.. que [I 1nanh:-l p:t~:';:lrtí. o folia h(,l1\ (" lrahalhará '-'01n p razer. S I. URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PERU • 

1\0:-; p:li 7.cS lnai ::> aucnntados do nlundo os h(l111('n ~, c:,Corçado3 fn.ZCll1 • ara OU. cada TERÇA-FEIRA. ás 11 horas nos Correios. • 
I. 
•• 

P 

••••• 

a ssin1. porque tr: thalh:ll11 ser-n d€ 'K·;trI~'O c prf'(' l:>nm t C' i" n C's t<"f!1rtgn, O~ : - Brasil-Europa em 2 dias ·- :!:~,~~~~~l::. (: t~:;.~;{l,t: ~P7.i :~:i~~~1 ~~e~l\nes:l:~~~~~~~:.~:l~~~;;Z \~l;l~ !:~'I~\~~r~~':;d(~~ • A G E N T E S: • 
Paça COlno dle::; l' t1..1me Ventre-Livr e hoje' , (~ noite, :Lntes til! llu!'1nir. 

Ventre-Livre tOlll(i (':l ns calnadas lnU~(,l1 iar(':, <10 (':.;Lomugo c illt ('st ;~ : ERNESTO RIGQENBACH & Cia. 1tda. : 
nos, c os liinp:t (las substanejas in fect a das e f.~nTIf..' nt:l~· (je:-; toxil'a~ , 


\"{:,rd ndc'iros \·,-~lll'nn :-: . qUl' t :tO ~randc 111 '::1 1 ca\! !' ~lll l :1O !"an~~\Ic l' ti S art(·r i :l~. 
 • lih~2 C.'nselheiro Mafra, 35 • 
ri O fig:Hl0 c h:l. ':,'Il , ;', !w1 e c aos o lhos , (t ('ab(,(~:l c aos n('n·os . :10 cnr aç'ttU : Telephone: - 1626 Florianopolis • 
:' JlrincipalnicTl~(, a o ("or~lsüoL r in s l' a t0(!n:-; n~ ()fj.!:tO:; UO ('o rpo. 

T 01Ut) Ventre-Livre hoje', ti. noite. • 
.. - -------_...__. 

••.-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L(,lnbrc ~s(" s<,mpre: ACÇÃO DYNAMISMO 

Ventre-Livre não (~ pUl's.!antc 
Garanta-o para vencer na vida 

Nos te mpo; que cerrem a viciaria é dos que ogem com 
T<,nha senlprc em casa inlelligencia e seguronça. Poro isso o factor saúde é ;n~ 

al g-\1ll ~ vid ro:o:i el e yentre-Livre disp ensa vel. ENO controla o systemo ;n/esfinoJ, combole 
a prisão de ventre dando bom humor e garantindo 
a soúde. Comeoce já porque 
A VIDA DE HOJE PRECISA DO 

._-------_ . .-_._ .. -.. - . .. _-_.. _---_ . ._- 'SALDEFRUCTA' ElO 
Os preços dos generos18. OJRLMO .06LLMRB~ (orno foi effectuada aCom pr.ítlca n03 bospllllls em Po·rlo Alegre OH. RICARDOeDropeu~ 

CUNICA MEDICA t;1II Na sua ullima reu nião . a Com - : 3~800; typo de 3", 3$:00; feijão prisao do «LampcãoGERAL missão de Tabel amen lo da P re Iprelo bencf!c iado-, $5511; lei jão 

feitura Mun ici pal de Por lo Ale· prelo cspccl .. l. :;;DOO; fan nlla de 


Consul!es das 10 ás 12 c GOTTSMAN 
:I~~ 16 ás 18 hara!! 


INSTITUTO DF; ELETROCAlt· 
 (' re fixou os segui ntes preços mand ioca de 2", :ii500; farinha Ex-chefe de cll-, do Rio Doce»VlOGRA.PHIA CLINICA para os generos ·de prill~ ei ra ne-I de mil ho especiil i. $700; far,i nha 

Cura0 de aperlelçoamento em cessidade, duranle n nH' S cor de tn go ext ra. a granel, 1$100;

doença8 do coração ldlagnos nica do I Be llo HOl'izonte, 6. - (A .N.) Itomou as oe c essarills prov ire nl e: I sa l re li nado, MOO.tlco prccl80 d8s molesllal c.r  H08 pital de _. Em sensacional dill igência de ncias, cntre 8 S (1lleis o ah · ex tra em 

Preços po r killl: Arro7. agUlha, harra, 1$70n; sabão de l a, em Nuernberg ~~~vo~~e~~: d~as~S~{\J~,g~~~ ~?!U~~:i1~IOe~(~~r;ta~. d~I!~~~~
dlftClle por traçadoB electrloos) , Sabão (Iypo Flôr), 

C~SA~EDÕ~rs~~~DO· extra, 1$<lOO; arroz agulha de ta ba rr a, 1$6'0; sa bão de 2"', em 
NERVOSO 1$2,10; arro7. agulha de 2· 1$000; barra, 1$200 . _ (Prola. L. Burkhardt rr~:t~a:a50 ~~t~~~ldO t:~~i~ia:' ~c~~~:s~~~20~e~o~a~0~n~l;:i~GABINETE DE ELRCTRO· arroL agulha de i'ln $90t'; a rro z Preços por ul11dade: SabaoTERAPIA e E. Kreuter) sr. Alen car Alexandrino de nado «Baixio., no municipio

Ondae curtu, Ralo~ ultra·vlo· j.ponês extra. $800; arroz japo ex lra em pães de 450 gra_mnlC's. farias, ertectuou a pr isão de de Conselheiro PenDa, onde10131. Raloe Infra·vermelhos 8 nês de 1" 5700; arroz japonês $800; sabão de I·' em paes de 
Electrloldade médloa Especialista em um céle bre canga c eiro, co- Messias residia.de 2", J;600; a rroz japonês de 45 ·) grammos, $750; sabão de . nhecido pela alcunha de Depois de haver atravessadoLaboraCorlos de Ilcrosco- ,\ ", :;;500: assucar reli nad o 1545'1; 12' em pã e ~ d ~ 4fO gra mmos, (; i1'lU'yia Gel ai «Lampeão do Rio Doce». as densas ma las do Rio Doce, ' pia 11 Analisei Clinicai assucar uzin:. especia l, 1;S500; ::;600. O bandoleiro, que era tam· local izou a habitação do band iRumee de I8U~U& para dla- assuca r llzina de 2" 1$450; a~su ·1 Pães de 500 grammo ~, ou Alta cirurgia, gyne bem conhecido pelo nome de do, no seio da f1 ores la , guardareoa~a~:~~dllad~ea~~~~~ car mo ido, 1$200; banha com· Iracção de 1/2 pilo , kil" 1'S ~OO; 


T&u, Kahn e Saoh. Zorge) mum, ;';1:7\'0; banha refinada Iri - pães de I ki1 o . ou fracção de colúgia (doenças de ~:tf!~J~) ~~si~é'lr!nh;cc~~: ~~a~~~l~~ :~~~?da~ee,b~n~:~1~ 

D18gn081lCO do Impaludllmo, gorificada, 3$; café moido - 11;2 pão, kíl o 1:;01 00: pão mi xto, senhoras) e partos, mes, de alg um tempo 11 esta lencar Alexandrino poude saber 
:~l::med~el!~~:(re":~:i Cirurgia do systema parte, escapando á cangaceiro, naql1ella hora,typo \ ", 4$4l 0: typo de 2", kilo 1$200. sempre que o 
de Aecbeln Zoudeck. para dia· nervoso e operações ecção polic ta l, não só devido se achava numa lazenda vizinha.C0etlco pr_ da gravidez). de plast1ca, ás ameaças que fazia á po- A caravana policial para lá .se 
qnl~Mra~tISl!io :~u~; Cooel!Jtorlo li rua Trala- pulaçã o da zona que era thea- dirigiu, encontrando Messias de 
peaqOIA para elucldaçlo do DO, 18 (dos 10 iís 12, e Iro de suas actividades cri- volta á sua habitação. Os poli.Aos alumnos do Art. 100 e dodtagnoettoo•. da!! lá ás 16,30) Tel~· minosas, mas, s obretudo, por- ciais, de arma. na mão, deram · 

Fem. Machado, 6 pllone - 1,286 que tioba a seu favor um lhe voz de prISão. Vendo·se 50

Trlr pboDe 1.196 (urso (iymnasial Resldencla á rua Es. exércit·) de «coitei ros », a zinho e cercado, o bandido não 
FLOl?lA.NOPOLl.5 tevea Junior, 20. _ exemplo de «Lampeão», das poude res is tir, sendo immedia

caatingas no nordes tp. tamente preso.Acha-se aberta a matricula de um c urso diurno Te)cphone - 1.131 O ó" delegado aux ilia r , in- Receiando que os companheie nocturoo intensivo (mnlhematica e chimica) , para os 
I.~__________-I rormado de que o «capitão» ros do «capitão. descobrissem

alu·muos de 1" á 5" series. Os interessados poderão 
Messias era responsavel por a sua captura. o delegado tomouohtpr informações com o professor MarHns Netto, no« Chacara )} mais de 50 crimes de morte providê ncias acauletadoras at~ CURSO MILTON, das 18 ás 18,30 horas. 
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 e de que contra o mesmo ha- alcançar Theophilo Oltoni. 
via ordem de prisão decre- O band ido, que chegou haca~:,ng~;::~)ÔU:):8~~ag~em~~:~ 1..=:;:::;::;;;:;:::;::;;;;:::::;;;;;;;::;;;;::=========;.;;;;;;;;; li.iIII"tIIN~~Fjll tnda pela justiça do munlci di as . ~ esta capit~I,. já foi i

dia, muitas árvores frutífe pio de Theophilo Ottnn!, re · denllf1cado na Pohcla Cenlral. 
ras, pasto para 8 a 10 ani · Molestias dos rins e coração solveu capturâ-Io. Para Isso, 
mais, e bOa água . o TONlCARDlUM toolco doa rlna e do coraç!o limpa a 


Vê r e tratar com Joilo 
 bexiga, OI rln8, 88 nepb·lted. areias, collou rooal.; 8ugmenta 88 
urlnll8. Tlr8 a8 IncnBçõeB doe pés e roato, bydrop<i08. I ..lta deBalsau Morro do Gel'aldo ar, pnlpltaçõeo, dOres do corBçlo, satbma, bronoblte aelhmatloa,

(Capoeiras) arterlD-8cR;;nedios das senhoras 
79 15 v alt. - 3 

E' o tonlco utero-ovarlo SEDANTOL que restitue a rBude 

Quer ser feliz 
 perdida: pela anemia, pallldez, magreza. 18aUo, flOres branca8. 

~~gb!,:!g~r:a-:;':S~~t~1c:r~e~~B~~t~~~~o~~o~\~~Oio(:ta,:I~:; e:~!~~ 
Em negocios , amores, ter soro mldades dai lenhora. de qualquer Idade. 

Ic, saúde e realizar ludo que I Lesões do coração e asthma 
deesja? Mande 1$200 em sellos UIO a CAGTUSGENOL Espeolfloo do dr. Klng Palmer, 
e escreva ao prol. Ornar Khiva, 
Caixa Postal , 3407, Rio de .Ja· ::~rg :;:r:f~:~ ~:re~~~~~~~n~~lte d:.u:m~~~;ta~~':irl~it!;

syphllll e rheumaUlmo, le,Oel, canlaço, urInas elcae.aa e dôres
~~ir~bl~~~ril~l~;~~,ica~~o~pe~!~~~ 1 nu coraçAo pontadas noe rllll e InchaçOe•. 

de. fortuna e saúde. Não hesite. Aos fracos e convalescentes 
Devem u.ar °STENOLlNO, que laz eugordar, augmenta o 

:~~~r 8~~~I~~~~u~~t!' :~~b~~~~~:i:'o~~:!~:;:,°o;~~,~~e:~~e~~:;

lI, IIIU&L IBDIAIU ft~~ufO:u~ada~u~~,!eD:~:::t::II~ltg ~e::I::~eá :;~~:81~~~a: 


cOllvaleaceDça é raplda. •CLImCA GERAI, 
OS MARIDOS SÃO MÃosHyphillis - Pelle - RheumatIsmo

CuTIO de especilizaçll.o · eNfERMEIROS 

em molestia do Pulmão. G ;een~ :Jrl:o~!~;;l~~ ~~II~:Il::e~a:~::?II:~ ;:~~~~. t~~~~':, t il.. se il,itam quandQ as.'" 

darlbro, esplnhu, Iletula8; purgaçl!ee, lerM.., cauoro', e~crr .Or. BulclO Vilnna ~~I:'~II:~~·~·:~'·~:!~g:.~'.Tratamento moderno fi", EhUl8B r'beumaUamo. Unlco depurativo que limpa o corpo, on· oP'"CllougmenfOfaa~ 

Tub'3rculose -0 00 oHlicto. Cabe lu St nPlorG1 
...ho" o q uanlo pOuiwt l. sitvoIce cJ)~~~~~~ia.: todae 88 drogaria. de Silo Paulo e RIo. Consultono á Rua ::~~. dUlo" 1to fo tell d, IK~BRONCHITE-ATHSMA J oAo Pinto n. 18 (so O. ,,,to"',"040' de, senhor" 

PNEUMOTHORAX ni50 con,til\lítlo """CO (t . .....brado), Consultas da a.m d. p, rI\Irbot3tt do sa~ct..AS8ENHORASDEVEM USAR com o \110 COllsta",- do ,...e41eConsultorio: RIMO Joio Pin° Em lUa tolltlte Intima sómente o MEIGYPAN, de 1 ás 3 horas da tar q". f.m· no .nom. O'l1nfhtia 4. 
to, 13 (Sob.)-""one 1595. '1,101 rirhtd... ,

grande poder byglenlco, contra molel;fa!! oonlagloeas de. Aos pobres -
Resldencia: Hotel G16rl. e Buspellsl, Irrltaç6el vagInais, corrimentos, moles· Consultas no Hospi A SAUDE 

""0111 1320 tia" ulero·vo,lnall, metrU•• e toda aorte de doenças tal de Caridade. ás DAA1lIJI:ER
local, e grude pruervatl.,u. Drogaria Pal>btoo, Rio. 

Consull,sl das 13 as 1() •IS, 8 horaa da ID&DhI. 
42·P. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o KSTAOO-Terça-Ieira, 7 ele M819() Qt! 1939 	 s .....~*~~------..------..--..------------------------•.--------....----------..----..--..---- •ARTHR'I'fISMO.:GOTA·RHEUttTA'TJSMQA VEZ DA POLONIA 
E DA HUNGRIA 

Dantzig começa a ser uma Ique não loram generosos

preoccupacil.o para a Polonia. quando ella esteve na ber 

Prelitmtindo dilficuldades, o linda... 
 Declaração á Praçagovêi'DO de Varsovia se pl"e-l ___________ 
vine, enquanto em vArias ci- CYRIACO CHRlSTOVAL, abaixa asslgnado, declara 
dades do pais o povo se a- O E' a quem interes~ar possa que se retirou da firma CHRISTO
glta, nu,ma int~nsa campa- COM VAL & ULlSSEA, da qual fazia parte o socio IR);; ULlS
nba sntl·germaDlca. SÊA, pago e satisfeito de seu capital e lucros, confórme 

A mesma coisa tem occor- distractG arlhivado na M. Junta Commercial sob nO 51336, 
rido na Hungria, onde se ini assumindo o activo e passivo da firma extincta e contims

O esfOrço da Bandeira. 

ISSO? 
ciou violenta seção contra ando com o mesmo ramo d~ negócio sob sua firma Indi

Paulista de Alpbabetio 	nacional-socialismo, ali ali· viduai á rua Conselheiro Malra, n' 33, telcphone 1115, on
zação é patl"iotico e temmentado por in!luência8 es de espera merecer de sua clisiínta freguesia a mesma con

tranbll9. sideraçào dispensada á extincta firma .sido, mais uma vez, lou
Quando o governo de Ber 'lado pelo ~Correiü d..

lim 3e atirou contra a Tche	 Flr)fianopolis, lU de Maíço de 193YManhã•. Noticia-sll, po 
coslovaquill, Indefesa e aban	 CYRIACO CHRISTOVALrém, que a Bandeira
donada pelos seus alliados 	 De accc'lrdo.distribuiu mil livros pa

escolaresda vllspers., outros vizinbos 	 ra leitura a IRf: S. 1 1 LlSSI~A 
em tôrno deUa corvejaram e 	 (fj rOlas reconheCidas)brasileil·os. Accresctlota 

a noticia ql!e sóo carti I:omo que tambem Ibe exi 9fJ 5v-3 
giram: a bôlsa ou a vida. A lhas capricbosamenttl
Polonia, que BoUreu prolon com l'igurasimpress&8,
gada oppressão, quis opprl	 em cOres, approvadas
mlr, esquecida de que o cba pelo Departamento de .?:fr~1mado Corredor Polaco é uma Educação do Estudo de 
ameaça constante ás SU68 SAo Paulo. A autora do
i1barglll. A Hungria teve o 	 Cu..~d,c..~O'trabalbo é uma proles 
mesmo procedimento, sem Rora omclal. A cartilha
meditar nOI perigos in temos deve ser boa, portanto.
du uma inlluência alemã, que Duplamente louvavel,
te nao extinguiu. conseguintemente, a ini	 com 

Agora, qualquel' coisa no ciativa da B'ludl.!ira Pau
lU estlÍ. perturbando a harmo lista da Alpbabetizaçilo.
nia de vislas com que Ale' Occol're, todavia, uma
mAes, Polacos e Hungaros re pequena obsllrvaçií.o: I' e 
talbaram os dominios da ve centemente )"oi criada,
lha Bohemia. Muito mais cedo no Rio de Janeiro, com
tio que seria de espel'ar, Var jurisdicção em todo ~ 
sovia e Budapest se agitam, pais, uma Commis8ão 
na previsão ds me~ma tem de Livros Didacticos.
pestade que se abateu sôbre Pelo decreto qUIl a
Praga. instituiu, nenhum com

Por melo desses ter:emotas pêndio escolar - e não
polllicos é que o mappa da 	 ::==··;~~- ..P[ITORAl O~---'0._._17 -_--.. 

~e abriu excepçilo para
t:uropa tem mudado nas suas 88 proprias cartilhas-
lubdivisões-observa o cCor· seria adaptado Bem o
reio da Manhã». O quI-' vale seu pronunciamento. Ou ~-AJ~GJ[O P[ [OT[N3[é que a8 perturbaçõe~ lam será que ficou sem 01 
bem mudam dI! pouso. feito o decreto, de cujos

Por IS80, a Tchecoslovaquia termos, aliás. OppOI·tu	 l. [ O R[!UDlIl INOI[AOOboje descansada, com as namente o -Correio da
lual cicatrizes, vê a onda Manbã. discordou ').. .
de pavor Invadir 08 vizinhos, 

' I~sa Elect-;;;-II Dr, -~gu~-~oa~;- II--- advogado'	 ' O 
. .; reassu!l1!u sua 1 José Accacio Soares Moreira 

~ende medIdores e :1 C cltn1,ca - • ;1 CODllDunlclI !lOS IleD& cllenles dUl" clIPltal e do bKertor 
Installa os «quadros» I J - onsu tono. I du eSlado que continue! 11 exuoer lua proUsallo perante a 
para os mesmos. OdO Pinto, 13 (sobr,) ("" ~ . ".} 11__________...J l ; O·!.' d , ue appe açao 

Preços modicos, H8 7v-3 ___i_.-_-_-.:::::._....._,-_-._•_...._~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~I 
Rua Joio Pinto, 14 


Serviço garantido 


v.-38 

Vende-se uma casa 

116 um anno construida, si

tuada a ruI!. Piazza (Estreito), 

com 450 m2, tendo Agm, (j 


ó88a Banitarla. Tratar á rua 

Tiradentes n. 3, Florianopoll8. 

47 JOV12 


Nenhuma joia 

VALE MAIS! 


Aal,l•• C,:)IIlO .avh\ra. ou ••rd•• c. 

IDO eamNal:1cu. NU. olhos 1160 o 

.... ..alor Ih••ouro. COl1••,.,.tj -os 

..mpr. lImpld.o. e IIGdtos.. u.cm4o 

cUarlaaa.Dt. alQ'uma. vottas d.. 

Layolll.o. 


LAVOtHO 
'~ " SENEFICIA OS OLHOS 

VENDE-SE 
uma casa com grande cha


cara, engenho e multas 6r

vore. Iructlferas. Tratar com 

Antonio da Maria, Canto da 


I1 Lagoa 

lOV-1 


Vende· se ou aluga-se 
Vende-se ou aluga-se a Clgar


raria cRio Branco.., bem co' 

nheclda e alreguesada, annexao 

ao Café do mesmo nome, Tra

lar na mum., 

9(1 2Ov-20 


. erza
Esta archlduqu . ' ar 


deria descU1d 

po '.de seu autonlove

óastoSdOS~ 	 . 

CI::~Aq~~I:: !:~beOc~:~ual::c~~~::I~~~d:=U= 
carro . .. E lsto I)Or(!ue o camlnhu IH:lra ubter 
1I1t"UIIU' (ulln:iuruIIIIL'JI:O é. ao m~smu tempo. u cQmt~ 
nho pnra úbh!r 1II~lill" rl'tlnolllju : f.t;~ul .. hé!! D8sttt 

modo, a archlc.luquC:.!.R! m;culheudo o melhor 
lubrnka.nt~, esculh~u, cOllllicqueutcm"ute, o lUIl...6<:outlllllco. 

,\ explkaçAo dedu. Ih!I,I... Ilroprledade dê 
t:~slllube está em tillU alto ludlee de vllcoatdade, 
que lhe permllte re~ lstlr lis extremas tempera
turas, mautendo urna vlacosldade adequada. Islo 
I..~, ao mesmo tempo, com que K"Ja diminuto o 
t.~ln8UmO e que Essolube ...segure lubrlllcaçAo 
perieítu, prutegendo o motor~ Por outro !ado, 
proporcionando bOa cOIDpressAo e arrllllque facl!, 
Enolube augmenta o reudtmento do combuatl 
\·~l. j"Al't1 obter IUnI'l· iufllIltlrn'o rrunomicu, u.e 
pois 1::osolube e assim obterá, IlIualmente, lUaIWlccio•.,III.lIlu perlrilu. 

FERIDA que resista 
.0 UIO d• 

CALENDULA CONCRETA 
a melhor pomada para lerlda.. quelmedura8 e 


uloeru &Iltlg81

NAo r.onfundlr com a pomada oommum de 0&I8nduia, 


Exijam. CALENDULA CONCRETA em todas .1 

pharmaolu, . 

Deposltarlo nesta oapUal: P~RM, STO, AG08TlNBO 
Rua CO.lelbelro M1Ifr&-UI 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I i BBTÀ.OO~Terça-felr&; 1 de Margo de 1939• -	 .. .. -~. ~ 

. . ......_••·.....i "i -i.i••i ••i ••·.ii~~.@~· . Tunisia, Corsega e ELIXIRDE 
· · S l\. if" A- E '-.j . .!.'
A	 Djibuli NOGUEIRA~ l..V..J... _ . ~~ '. i

ACODselhamos o alamado LOMBRlCOIDE INDlANO de Sar- e. ; 
mento Barata,~rofe8S01'> de .Parui-tologta da Fac~ldad9 de Me- IfI ! (Cof-)'I'ight da União ,Jornalística llrasiltlira UIl!l . . 
dicina de Porto Alegre. E' infalllveJ na expulflllo de vermes, ... para O ESTADO) 

O tal como lombrigas .oxlurus, ancyiostoruus, ete. :-;0 annOB dI' 'it' 
.., U80 têm deIDO;t1@ti'ado a sua elDcacla. ~ PONTES DE MORA ES 

Quando o dictador italiano deu por lindas as «ope
: Dl:.POSJ7AR10S: ~ r ações. !lo exército fascista na Ethiopia, virou-se para o 

mundo e declarou em alto e bom som: CAuLO"" J..;f-EpF~LYE c·,.~ fI' I" Q):url • ~ r~ ::; l.llJ" ~~.. n.'" 0/M-'- onanooo IS 	 I• - - A Jtalia considera· se, hOje. enquadrada no rói 
das nações «satisfeitas • ! 

~.~*.el»••o.\fa•••••••••••~••:•••~~~tIi~.'••. Mas, nessa occasião. o snr. Benito Mussolini não 
podia adivinhar que o III Reich ia devorar um oaco da 
Teheeoslovaquia, e que esse attentado á cultura e á. civi-

SAiiGü[! SANGUE! SANGIJ[! ~~~I~~~, ~~~oir~a~u\~~,1:e~t~~~~~y:~ênáci:g~~a~~~r!~~ ~:;h;:::~ I 
6cúDomicfi e ,iüridicsmente organizado, li mais vergonhos3
mutilação. 

Quando o Duce viu 11 Iraqueza de Londres e de 

Paris, sorriu. E sgora, depois dtl uma ensct:'nação que só 


A5 tres figura!J ao lado repfesGntc:mfl os camisas pretas sabem l'azer, começam a falar nos «di' 

00 alto. \Jffi micloscopio. ao -:entIo, a ocr· (Formula IIlemãl reitos naturais da Italia •• secundando a acção dos seus de


SANGUENOl 
beca de um verme da Opilc.cão çrudado putados, que levantaram em pleno Parlamento o grito de 
no ir.!est;nc dp. um opilodo; e, em baixo. a E' o [lDico fortificante no 

bocca do mesmo verme mostrando ~ ditO· 
 guerra:mundo com 8 elemenlos 

10Dlcos: Phosphoro, Cillles. por meio dos quae9 se agana Ó mucosa. 	 - .Tunisia, Corsega e Djibuti ! 
do int~tino. 'I! 	 Está preparado maig um drama, cujo deslêcho aelo, Arsenialo, Vanildato, 

GlO c:a ::; o '.' 1]1õ.H,(lc-l auçrmento que o mi" 	 ninguem é dado prever; e agora vamos vêr si o sr. Dala Alegria eele. Cem o ~cu uso ne> fim dier - cujas tenrtências fsscistas não pôde diSfarçar á suade 20 dias, no ia-se: /~~~~:~~:~~r:~ ;!;~~~~I;E~~~~;~: ' 	 chegada a Munich - tr:msucciollurá !I'illmeute com os ter' optimismol' - l.evaOl3!nellfo 2er&\ ritorios da sua patria, para .salvar a paz mandial», como 
das iôrças :: volf.s jmm~djt fez com 08 interesses !lo Illarlyrizado povo tcheco. 
la do appetl!c; Vamos vêr, tambem, si o snr. Chamberlain preIe No estado normal ha sem

2·..Deg:{I'PF.redm~njo por rira immolar a cultura Irancesa á brutalidade fascista. ou pre motivo para encarar Il 
~~:~1::2~~i.~.g!;,~~::~:!;~;=~: 
o l1lt~~:~~j~i~~an 

l

:::: ;;olidam~r.'e instal- ' 	 de!cnrtê-Ia, deIf'ndendo, destarte. o prestigio e a segurança vida com.alegria e optimi.H 
lad.'. sUQ'c..1T1dc, d i.:.: ~ I!(..ite, pequenas Quan b~~~lh:~(1;'t~;;~'~ ~'~~t :~v~' 'l~:: do lmperio Britunico, onde, si não falharem os prognostico8 mo. Os trIstes devcm, POIS, 
tidc::des d~ !="anqu~, atravês o insignificante 1110; dos observadores da políti c!\ internacional, o sol - depoi~ fazer ~m aut~-exame pur.!!.
otâlicio coorto pelc."J~ d"'n1e<õ, ao mesmo teM" 3'-Combs!c n;:dkal dr; de maiA de um seclllo de irradiação permAnente - por-se- descobrir a raz~o do desalll
pc. Q ..:e lanço no ~GnçU(l \.!m 'Ieneno proprio. depressão Oe,VG~A e do em· á, dando assim attestado iU80phismavel do decl!nio de m_o 	 e .combate-Io. Quando

F.ssr:: e n oh~o de um v~rme só. Imagine mallrecJmer.!n de ,mbo~ O" Alhion. 	 nuo obtiverem ~el!ultado, toro 
se. 0901 0. o lW.ll qu tr k:7.cm os mUhares d. 
vermes oue urnu mesma pessoa pOde traze, sexo~: 	 O drama que se eshoça !az lembmr a immortal nar se ~ecessarlO re.c?rrer ~ 
no inteshno c !eT-se"'Ó ideia da gTavidada 4' _. Allllmelllo de peso lábula da Lafonteine: .0 leão velbo e Q burro-, que, por ser um ~edlco, que verlllC~ará SI 
desta doenca que tanto alaca a população l:!trl8odo de 1 Il 5 kilos; 

I 

familiar a qualquergymnllsiano, dispensa repetição. !~!~st;~:r:ma g~rre~~:~a n':!;

do Br~:~:il. 	 O S~IIi:l!eool ~ lima gnlof 	

.....-.------------ . alguma doeuça ou de simFelizmente a Opilacão é combatida de desl.:oberla scle!ltfljc~.-
com ,~UicaciQ pelo Neo-Necatorina.. Uma Op!I1!~i' de cir. Mlat\oe! 50!" ples alteração do quimismo
~6 dosa da Nco-Necato$a basta. as mais ~e$ d-eCr!st ·~. 	 humoral. Neste ultimo caso
dus ve:-.es. PQrn !!lo1at todos C5 verme3 da bastará, muitas vezes, morti·OpilC(;ã~. Hmr..:mdo completamente o in"-. 
loi:~tino do doente. licar a alimentação e US!ir 

um medicamento de base
rI. ' ~~ e foslórica para restabelecer 

Nas feridas, lIe.7 :(í;@1~@)~DFmm mesmo de mao 
caracter, ecze .. Simples 	 rtesiquilibrio da 

_,.ii"'-;-·~·~~~m=?T=·D5fTm~T7·v";a 
______________ . ___. R _______________ 

mas, espinhas, 	 glicemia ou do metabolismo 
_ 	

dos açucares causa desor~nll~o hJ8g~esne~ dens nervosas que podemo /,ICONTRATO SE'nhor•• (conlra 
EP 	 resultar, tambem. 1111 (alta deMEDICOS E DENTISTAS 	 corrimentos, flo- DE EFFEITO SENSACIONAL 

res brancas, 	 elementos foslorados no or
Nas tosses rebeldes e 'r.lçoeiras, ••• brollChHes ctare

Resi.lrem IIUI diplomll. no M. d. EDUCAÇÃO E SI\UDE. G ylC~ A 	 .lcas ou simples, grippes, resfriado., ro.quldile..10_ co.. ganismo. A medieina actul1l 
escarros sanguineos, dores no peito o na. ca.'." a..om.... tem recursos para ambos OI

unlo remedio 
: RUA PlOf. AL· • o remedlo ahsoluto, herolco, que não falha. Elllcaclssl_ 

,UI Muico n," 164 10.0 ,,11, 101. 1011\ - Elpl.nld. FREDO GOMES, 9 ·110 ... tosse dos tub.rculosos tomando-o coa"....nt.....t.. O flciencia de (0610ro, !i me
do ( ..tello - Rio de Janeiro. PElO (OIlBO 8S CONTRATOSSE lã recebeu mal. de 24000 aUostado....r- dida é faei! e eonsiste em 

F. C A S T R O 	 • Iraqueza geral. lalle de appetita °febre. o CONTRATOS_ casos. Em se tratando de de

••delros. Tenh.m culdadol Não.e delx__11...... Acc.1- algumas illjecções de 1'ono
Inlo,m.çõe. g,.li, .- RomoUo .êllo. tem oó o CONTRATOSSE, que ó bar.to...... le.....o"a'. loslan, que concorrem para

• ...rada....I.... T.nobam-_ .."",.. - _ que o paciente apresente a
__- ·. i nimadores resultados logo 

_ • • ••-- . - •• - - •• • --- - • • - -. - _ • • _ 9R_• • _ __ _ _ • __._•._.____________ Da8 primeiras vinte e quatro 

rsandalias 	 BRASILEIRO horae.LLOYD 
"PATRIMONIO NACIONAL» 

para verão 
de tiras 

LINHA ARACA,Jú/PORTO ALEGRE (Para o Norte 
no Sabbado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL
CIOlO., .COMTE. CAPELLA.. e «ANNIBAL BENEVOLO· . 

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA.CALÇADOS 
LINHA RIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMEN'rO •. 

~-;.;-;.;.-;.;.".;.;~~_~-~;;-.;.;-..o..;.;.-.;.;.._-_-_-_-_-.;..-_-_._-_--__--_.._.,-_.-----"-.-·.11 qualidades TUTOYA/FLORIANOPOLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

TAMANCOS MEXI

de todas as 

VAPORES ESPERADOS: 
, PARA O SUL:Desanimado de tanto CANOS para I 

PRAIAS DE BANHOS I CURITIBA: dia 7 do corrente para Río lll'ande, Pelo· 
! tas e Porto Alegre.soffrer e cansado Cintos - Chinelos - Bo I ANNIBi\L BENEVOLO: dia 22 para Rio lh'ande, Pelo-
i las e Porto Alegre.nés - Luvas, etc. 

Tr~balhosArtigos para sapatei lPARA O NORTE: meataetde remédio I i CUBATÃO: dia 7 do corrente, para Paranaguá, Anto e physicos muito exh.ultl•• ros e selleiros ínina Santos, Rio de .Janeiro, S. Salvador, RecHe, Macáu, - um Rrande: d ispcndio dlt 
enet"cia~. EssoI cnerc:i•• pr.. 

o ar. Leooel Silva, praçi1 n.O 21 do 9.0 BalO Cortume e Fábrica cisam ser renovadaa eempr-, 

Ihao de Caçadores, Pelot~8, Rio GranJe do Sul, de CalçadoB para que CUCI poaam nac:.1Ar;~F:~::a~SA::c~:'I:::::;:~:.a::~:oe :R::::EN
todos o:! obstaculos d·...declaro: CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. ph.u da vida. Inclua dia«Ha multEIs annos, vinha 8oflr~odo, dia e noi

1	 riamente nas '\lU rereiçOtel'BARREIROS.te, de forl88 dON8 DOS 0~80$ • no e8fomeio, sobretu· otI taborosos n1cadOl. creme..
do IIpÓ~ qualqun refeição, 8codo obrliildo a Ir 1108 doc.::;, :ert::::. ete.• prepar.d_ 
pis, cInco e ma'8 VeZ!8. durilD!e li noite. Já desaol ! Agência-Rua João Pinto. IArmazem - c~ó'l com o MAIZENA DURYIlA 
mlldo de taolo Bolfrer e canslldo de tant05 remedlo8, 9 - Phone 1001 12 - Phone 1338 - o produeto meil nutritl.. 

usei, afinai, por cooselho de 11m CaJT.arada, o «GALE que se conhece. um ..a-ü.. 

NOOAL', pOdendo garoollr, com o testemunho al~ de deiro cerador de cn.r,i... 

meuI 8uperiores, que recuperei /I soude por completo A.L~BUreUX 
H. C. DA C05TA -- Agente •opcnas com 6 frascos de,se groode depuralivo». 


Pelota., Rio OraDde do Sul. 
 Depólito: Rua C. M.Jrl, 39 	 GRATIS! • ~n.ie-n.,.. 
coupon abaizo e ,eceber.--~2~O'!I=====~======~~~~~~~~~=--~11

(FIrma rp.cooheclde) 

Os SYl'hlllllcos ou Rheumllt/eos, Dlio devem ----------_.. 


desaolmar; se tudo experlmentllmm e nada lhes apro


21 	 Df. Joaquim Madeira Neves 
veitou. devem recc.rrer, Bem perda de lempo, ao «OA delic;o30tI com •

LBNOGAL» podero6c depur,dor· tonlco, fórmula do colebra Mai••n. 

especialista de Vllal/! cultura, Dr. Frederico W. Roma Antenor Morais f'ormado pela f'aculdade de MedlclDa da Uulverslolade Dury••• 


DO. A ncçl" desse grl1nde e elflc~z medIcamento, é 


Medico - Oculista EI~~'~r,1 
do Rio de Jaoelro 


raplda e leiura, logo á! prlmelru dóses . Vence pllsl · Ci rurgião.dentistll Tralameolo clinico e olrurih:o de lodos a. moltstiaa 
 MAIZENA BRASil. S.A. 
c.a- 1'_t-.1 811 .. sa. r-a.ttvllmente, qUilDdn os oulros J6 lenham falbado I 	 doa olhoaTrabalhos modernissi	 _dMtta..llle ORATJ8 ..........
O cOALENOGAL», é o unloo remedlo que res mos. Pontes e dentaduras CUflO de 	 aperfeiçoamento na npeclalldade, com o dr. 

titue a .aude. sem ellrelJllr qu"lquE'r orlllo porque i 	 Paulo f'lIho, 00 Serviço do Prol. David SansoD. no Hos 40
anatomicas, em todos os 

o UNICO que diz NÃO CONTER ALCOOL e que materiais adoptados. pital da Fuodllçlio Oaffr&-Go'ole do Rio de Jooelro 
reG/mente Dlo tem. HORARIO: Completa apporElbagcm para exames de lIua especllllldade -1$,------1 

Das 8 ás 11 e das 15 EI~clrlcldade Médica, Cllolco Oeral 
BDcontra";se em todas as Pharmaelas ás 18 horas. CODsullllll dlorlameoll daa 16 ás 11 

N. "1 Ap. L. !li. N. B. P. - N.9G6 . 	 t \I · C.\ l,II r· ... t 1t 1 \' ... 

do BrasU e Republleas Sul-Americanas. Rua p, Miguelinho, 6 CONSULTORIO Rua JOGO Plato 7 sob. Telepb. 1466 ,', lI .1 C , o"r ' DURYf , 
RESIDBNClA: Rua Tenellle 8tITelra fi7 TELEPR. 1821 

i "" (. . II ~ l ) I71 v- !! 
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() I~sr'-~-H 1(J [. • 
Compan~ia cAlliança ' ~a Ba~ia»:.::::.~::.:::::: I[mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke"!1 Fundada em 1870 Side: BAHIA 

1rlia J I}'lo Pinto n. 11: 10 Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores <cCarl • Seguros Terrestres e Marítimos 
Te!. lC22-Cl:. pOlltal ! !lli • Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max". : 

"'~~IONA1URA5.i: 
e 

ÀIluo N. C:Jp!f;J./: .owoo 
Seme.lreTr:m0a!re 

101~.Num.' ro a,ulso 

No Intt,tci! : 

:::~.tre 

%2$000 : . 12$00()

'$I~ [.-e'
<uu 

1I 
• 

=~ I. 
Trlme8tre If>SOOO : 

Annunolo. medlantceontr&eto. 

O. originaI., moemo nllo publica. 

doa, nlo oerlo devo! vldO!_ 

" .:!!f~~~n:~:ee~:m;~~:!l~~!ZII 
artigo. aellgnado. 

Cumprindo uma 
promessa 

Damos publicidade, pelo loterés
.e que póde represento" para mul

!~!~~:I~r::~~~e~~e~r~c~W~oJ: 
Frelta@, advogado no Rio de Ja· 
nelro: 

•Venbo com a presente cumprir 
uma prome ..a que é a dlvulgaç40
do melo pelo qual me aarel de 
horrlvel. solfrlmentos do eetomngo. 

Faço-a unIcamente com o Intuito 
de ler utll ,. pessoa. que s(\llrem 
do mesmo mal. Ha multo que era 
conbecldo em casa como doent
do apparêlbo dIgestivo: 'Ello oollre 
multo do estomago., dIzIa minha 
aenbora penaJizõda. 

DR. CARLOS DE FREITAS 

De facto, vivls. em constaote re· 
gime: qu , lquer allmeoto mala lorte 

rn"3J~=t:'-;n~::ll'i,PS!~d;~~~vab~re 
-Il'el na lIõccs do estomBgo, ums 
azia IOlupportavel. 

E de certo ponto em dlanle o~ 
male. .e aggraVllrem tanto que
me fizeram penSftr até que tinha 
ulcer,.. DO e8tomago. E n&o duvlao 
multo de que IDsrcbava P8'" a ui· 
cera, pol. I' t1nhll feito U80 de In · 
DOlDaroa elpeolllcOl. Inulllmente. O 
mal aggrava-,e cada vez mala: foi 

~o=:'~lg:eded:x~rt'~~~t~~ !mllii: 

publicar como um .ervlço' huma-DIdada IOlIredora'. 

Dr "ugusto de 
• A

Paula 
MEDICO 

Dtelçal de seabolll 
- PlrlOl __ lllerlCiel - 

(OHSULTORIO 

RUI Victor Meirelllls D. 26 

á 101/2 e das 2 as 4 horas 


Tel. 1406 

Resldeacla: Vlac:oade Ouro 


,-__ __ ____~.e.l.o._4_2_- T_d_. 1M' __~

.. 

• 

.. 
• 

•
• 

• 
' 
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• 
• 
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SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • .-. - _ .. 

t j . • 

Linha Fpo.lis .-Rio de Janei ro ILinha Fpa:is.-Rio de Janeiro Lin ha Florianopolis- • 
Escala FranCISco!t"lahy-S.e Santos. Escala São Francisco 

Transportes dc passséigciros I' 
e cargas. Transporte de cargas 

Paquete ·Carl Hrepcke' dia 1 Paquele «Max' 

:(~~ln~'repCkc. ,; I~ dias 7 e ::2 

cAnna. JI 23 
Saida á I hora ela madrugada. 
Embarque do S~s. passagei- Saídas ;ís J8 horas p. m. 
ros até ás 22 horas das m

peras das saídas. 
Ordens de embarques até ás IO rdens de embarques alé 
12 horas das vesperas das ás 12 llOras. 

saídas. 

. .. -

Ob  serão 

•••••• a4/l.* mt~-;. ,;;;.~'iU!r'!J0). '~;'~~e ~~~~~~~~e~tiI.o•• 

--"-CEGOU APROPRIA 

Para mai s informaçocs, na séde da 
Emoresa Nacional de Navegação H~pcke

á rua Conselheiro Malra n.' 30. •• 

AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

vlaCOMDOR_ 
-'~ 

l~i~~~~~~~~~~:J 

~g:~~~rim~~:~toa~~:gl~II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====

~ obtlervar melhor81. O pe.o no e8

=~O'g:'~~,:t.:~:f:' 1~~all,:S:!:
apparecendo, e, agora. depol. de 
allDal Yidrol. poIlO .lfirmar que MEDIDORES DE LUZa_u radlcalmeote eurado. 

Par. quem lonreu annol legal- Precisa V. S. de medidor para sua instal
~d~o~':e::'ôré d:tu~~bll~r:àde~e:~ lação? Procure obter ria INSTALLADORA
:'0o~~~!rT~o:l~o~~:1it':'ou~t!"l~ DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 
Bllxlr Clnlra de Puchury, FoI me.- SIEMENS. com absoluta garantia. porque 
::.:n~:~\':,:SS:u:~:zfl~ea~e~:: é o melhor. 
maraYilh.. no tratamento do. ma- R. Trajano, 11 Phone 1674 
le. do 1 Inl8.Un08 e do e.tomago. 509 V--i 3 

LagUna: I 
Transporte de cargas. 

I 
Paquete -Max. 

dias 2 e 17 

Saidas á 1 hora da 

mad rugada. 

Ordens de embarques até 
ás 12 das vesperas 

das saldas. 

As passagens vendidas, no escriptorio da Em 
SerYaçOe5: presa, mediante apresentação de attestado de vaccina . 

E' expressamente pro hibida a acquisição. de passagens a bordo dos vapores.. 

«Rita M;:~;)~. o movimento de passageiros e car~as é leito pela trapiche SitO 

ta::ld~:i:~r:~t1~:ô,e~S:e a~~~rG~~O~~N~~O~~R~R~~H~~E~~A~~~~====:='1 Ex-al.I:~~:IOoFfr~el.or 

• '. 


IRMA 
Rio, 5 - Há cêrea de uma 

semana, a imprensa teve op· 
portunidade de noticiar o fa 
cto, oecorrido á rua Alvaro 
de Miranda n. 2ti4, e do qual 
[oi autor o desordeiro AUre
do Corrên Dias, ali residente. 

Alfredo, precisando de uma 
calça passada 8 ferro, encar
ro a sua propria irmã HiI
da Cordeiro Dias, de prepa
rá·la. A' tarde, chegando a 
casa, o perverso, não encon
trando a calça prompta, a 
panhou um garfo e atirou-o 
no rosto da joven. O garlo
attinglu directamente o 61ho 
direito de Hilda, enterrando
se no globo visual e inutili
zando definitivamente a vista 
da int'ellz rapariga. 

Aproveitando a confusão 
cstabtllecida pela vizinhança 
que correu para soccorrer a 
Jovem, Allredo conseguiu
rugir, desapparecendo. 

Hilda loi medica no Pos
to de Assi8tencia da Penha 
e, depois, internada no Hos
pital de Prompto Soccorro, 
onde ainda se encontra. 

Tomando conhecimento do 
lacto, as autoridades inicia
ram diligências para a captu
ra do autor do crime, o qual
loi preso ontem, á tarde quan
do, em InhaúlDa, se procura
va communicar com sua ge 
nitora, Maria Cordeiro Dias. 

Allredo, ao ser Interroga
do pelo delegado, confessou 
a autoria do delicto, sendo 
em seguida removido pafa o 
xadrez. 

Dr. Saulo Ramos 
MédIco a ororador 

(HRONICA Rio de JaneIro 
ElpeOlallBta em Partol, Mo

\ellla. de Sanhorll - Uro-


Nlio desanime I A sclencla progrediu e há uma Jogla -;e;g,~u:ea~r.~~ Appa-

NOVIDADE que resolverá o seu caso. Consultorlo Rua Joio Plnto,7 


Maxlmo sigmo. Carta para: Re.ld~:!rl:h~~: VI:Co~~e de


CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO Ooro Prelo. ~~ Telephone 


68 P. 

S· Sch ke t SAI lemens uc r . . IVENDE-SE ~~re!:3~ 
com lOS metr08 de frente, por 

Materiais electricos em geral 800 de fundo, situada ua cl-
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: dade de Blguassu com duuInstalladora de Florlanop"-lls casas pequenas, cafellal. gran-

V de mandlocal,P8l1tagem e ma-
R. Trajano, 11 Phol"le 1674 to cerrado. Trata-Ie com o 

Capital Reallzüdo Rs, 9.000:000$000 
Ceplllll e ReSerVIIII RB. 57.000:000$000 
Bens de raiz (prcdloll e lerr~nos) Rs, I ó.054:SPO$7 49 
Stguroll effeclu~ dos em 1937 Rs. 3.169.671:154$81\4 
Reeellll!! em 1037 RII. 22.535:211 $090 
SInistros. pagos em 1\137 Rs. 3.797:380$050 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacionai 

: J 
• Succursll no Uruguay, Reguladores de IIvorlos e Repu:

senlllnr~1' nll~ prlncll'õls. cidades da Arnerlcll, 
• Europ/! e Atrlca, 
e., I 
_ Agentes em f'lorianopolis 
• 

_ CAMPOS LO BO & Cia. I 
. RUA FELIPPE SCHMIDT N. 39 


Caixa posta1l9- Te/eplzone I083-Elld. Tei. c ALLlANÇA~ 
• 
. Escriptorios em Itajahy, Laguna e_I 
• _..;1;.;;2 ..;P~~_lu_m_e_n_a_u_._S_u_b_"_A_g_e_n_t_e_e_m L_a_g_e_s_I 

,.~~6~10~____________________________V.-.M....J ~ín~~~J(I!:~:~~ruaV~~~'I.____________________~___________ 

_______-----.a__________________________~ 

Carlos Hmpcke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLlS 


F1l1als em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages, 

Laguna e S. Franclsco-Mostrusrlo em Tubarão 


REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
DoIS modelos (de 90 e de 120 litros) 

amboa de uma economia lIurpteheodeole, pois; em 24 
boraa coaaomeOl meDO!! energlo eleclrlclI do que um 

ferro de engommar em 2 borlll de serviço. 
M d ó tt d bantemos em ep 8 o to as 8S peças &0 re" 

salentes e mesmo mecanismos completol!. 
em caaoa de deDlIrroo! !)!S ()~ p:oprh:torlo!l !lerão 811en
dldol Immedlafameole, 6~m D(õl:ec~'dade dI! IIgul!rdarem
a vlada de peç8a ou d(lVo!vcTllm OI rrfrlgerl!doru pOla 
lerem 'ooaurllldoll em ~iio Paulo ou nó RIo de 1;!Jt;<o. 
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o ESTAQO, ,7 c. de Março de 1939 

~IDivers~ IDALI E DE ACOLA 	
-I 

Nova marca 	 ! 
RAOIO. - N•• ondl' de 19.76 (S· . I .. O ESTADO)

mts. ou 31 .55 mil., I estlção 01- I ervlço e.pecla per.. I com:~~~Y'odl:9~i~~:t:'Og~:~~:',á h~:!~ , ----~-
rio de Flori.nopoli" RIO, 6.-A directoria do «Lioyd Brasi· 

20.20 -- .Fr.?ça : - 1: S••i. 'I leiro" recebeu um telegrall"ma informando PONTA' '.;~1:J.:~.·h.. tm 'nsl•• po. E. M. 	 que o «Prud~nte de Morais,. encalhou em 
20.35 - .C.b••eh . J.ck W.r I águas do ChIle e quando nave~ava sob ~ DE 

ner com Bobbv AldclSon lO pil- ori~ntação de d~is pr~ticos. chIlenos, altrr 
no • oulro. Irli.l... burndo-se O accldente a fatalidade . COR.TIÇA 
. 20-55 - U~ Recilll por 8clin; O local do encalhe fica a 50 kilometros 

d. H~llh.r (p,"no)_ VII•• Im DD I de Punta Arenas Os trabalhos de safa es
,~,!enld" me no" OP- 64, N." 2. d d 'ff' It d I t d d ma
Moru.klom Fi .u.lonido monor'l tão sen o I lCU ..a os pe o es. a ?o r, 

Op. 59, N.o 3. EoIudo .m Dó. que, ali, está quase se-npre agltadlsslmo.

Op. lO, N." 7. E.ludo om Dó 

menor, Op. 25, N." 12 (Chopin). Londres, 6. - São mui- publicanos é a condiçiio 


21.10 - .PII.cio. R.lislnsl.- to confusas as notícias da entrega de salvo-con
•••• : Bu,kinghlm PIIIC•. P.og•• m- á cêrca do golpe militar ductos li alguns <'Ilefes 
ml ••criplo po, L. du G••do occorrido esta manhã em da República e a não-
P •• ch. ,pl •• enl.do po. H. Roonev Madrid . entrada dos Italianos em 
Pellelior. Embora 11 passagem de Madrid. 

21.40 - Notici••iD em inglê._ govêrno se tenha reali
21 .45 - Sign.1 hor..io de G.een- zado, ali, sem luta, só Tolosa (França), 6. 

wich. muitas horas depois é O;; srs. Negrin e Del Vayo 
22.00 - Big B.n. A O,che.- que os madr:\eJios loram chegarllm aqui, de avião, 

Irl d. C.m... d. Edric Cundoll; informados de que os vindos de Madrid. Pouco 
Regent., Ecl.ic Cundell. Pr.lúdio o srs. Negrin e Del Vayo depois chegaram noutro 
Fug. (Albinoni, .... Cundell). Du.. haviam entregue a go- apparêlho outros chefes 
Aub.de. (LI lo). D.nç. lenlo e vernança ao cel. Sigis- republicanos. 
Gig. (Robin Millo.d)_ Rigludon, mundo Casado, que, com 
Tímid•• T.mbou.in (R.m•• u .... outros militares, passa- Londres, 6. - Diz·se 
Cund.II). va a constituir o novo que a revolta da esqua

22.30 - Big Ben. Nolici"io em gabinete. dra republicana em Car
esplnhol. A pasta da Defesa Na- thagens roi domin/lda. 

22.45 - Noticiorio om poriu- cional loi con!iada ao lia, porém, grande nú 
guê.. Noto. Semlnli. .ôbre o cel. Casado. mero de víctimas. 
Morcldo do Algodão. O gral. rv1iaja dirigiu 

23.00 - Big Bcn. Fim d. I,.n. ás trincheiras um appêllo Paris, 6 - Noticias de 
minio. 	 em favor da paz, porêm, Oran di zem te rem chegado 

«uma paz baseada na ali varios aviOes, condu
conciliação, na indepen- zindo personalidades civis 	 elA. SOUZA CRUZ. 

CINE ODEON - A'. 19.30 dencia e na 1iberdade~. e militares da República 
·No Velho Chic.go. . Logo após a demissão espanhola . As memórias do prof"1
.~!~;qU~;~- - A'. 19.30 ho••• , ~~u~~io~e;~~~ !~d~~h~~ u!e :::~~J~:~~mar~pu~:\: Mendes Correia 

CINE IMPERIAL - A'. 19.30 vam installados os com- cana foi visla navegando 
.0 Esqu.d.ão Brinco.. munistas, anarchistas, rumo a Bizerta . Si esses LIS\30A, 6 (U. P.) - O pro- ' VlDA SOOIALI 
- --- - - - ---- etc, loram militarmente vasos de guerra entrarem fessor Menrles Correia olfe-! 

occupados. ali, serão desarmados. receu á biblioteca da Acade-
O cel. Casado dirigiu mia de Sciencias as 8uas mo- AS GRANDES RESPONSAVEIS 

uma mensagem ao ge- Nova York, fi - A im- mórlas sóbre 08 antigos es-Missa neral Franco dizendü-Ihe prensa noticia a reviravol- cravos africanos de Portugal Elle e Ella. Um baile. Mocidade. Ahl esM o Inicio de lodos 

t Adeoto Ferreira, se- que, si «nos propusel'des ta operada em Madtid. A- e do Brasil. os romances. Depol~, passeios aos luar. Juras. Brigas: dumes e no. 
nhOl'a, filhos. filha8 a paz, aceita-Ia-emos de credita-se que, apesar de Quem perdeu? nadas. Versos. O jovem s~nte, consequenda materialista de uma 
e genros convidam cOl'açll.o aberto; mas, si ludo, enquanil> o gral. superacllvldade glandular, que o mundo é um céu immaculado, onde 
aos seus parentes e nos trouxerdes a guerra, Franco estiver assessorado O sol canla, ri, vibra... Um mundo de duendes lindos, onde at~ 
pessoas amigas para Jutllremos até á morte>. pelos italianos e alemães, Foi depositada na gerencia do as pedras murmuram amores peccaminosos entre si. Isso lu do Inler
assistirem á missa Uma das condições de não aceitará um arl'llisticio Es tado uma chave «Yale. , en - calado por silua~Oes dram4ticas. Quando o Idolo provoca uma briga

que mandou celebrar no dia paz PI'opostas pejos re- digno e sem vingança. contrada á praça 15, para ser qualquer, producto de um mau funccionamento do flgado, ou uma 
10 do corrente mês ás 7 110 entregue a quem a perdeu . dellclencla endocrlnlca passageira, faz descer a mais telrlca das 
ras, Da Igreja do Sr. .Je8n~ LONDRES, ti - O sr. ChamberJain aununciou á noites na paisagem ~enll mEnlal do poela. Surgem fantasmas alucina
dos Passos (Menino Deus), Camarll U08 Communs que Da La semana de Abril o dos, lagrlmas Inflndavels, accusações Iremendós... Mas, tanto as 
Ilela passagem do 30° dia do cel Beck, ministro do Exterior da Polonia virá a DESPERTE ABIUS alegrias como as trlslezas se succedem. numa 3equencla velflginosa... 
f!1l1ecimento de seu sempre Londres e, quando de sua IIassagem por Paris, tam- logo após a lempestade, vem a bonança. DepoIS da brlgazlnha, vem 
lembrado filho, irmão e cu- bem se entrevistará com varios ministros franceses,. DO SEU FIGADO uma vontade doida de paz. 

Ilhado ANTONIO CARLOS qUest~ov~afseJu:eousc~~ ~:f:ni~r:nd:;~Hn~~l~!tu~o s~a s- C.~ES.Hai .. c- No enlanlo, na ma larla , esses casais, que vivem por ahl 10
~:!~~~~:~~mAa t~=~: a~~~ bretudo, do problema de accesso da Polonia ás I~nte~ DIIpnt.,...T... ra, nao sabem a Imporlancla que têm para seus romances senllmen
de religião e caridade 08 de materias primas. ''' !'~~!~~~':..!~~,~o~:;i':.'s.~!'~i:'::~~ tais as lals .glandulas tyroldes, supra-renais, hypophlses, erc. .. Nao 
seus sinceros agradecimen- ...". ''''m..'•. o••u.....,.. .10 .1. calculam com que furla a Stlencld, a miraculosa e veneravel Sel,ncla, 
tos. d BR~XELãLASd' ti - aE.~ vtirtude dai difl'iCRUI.dadde ~:,~~::... ~~~=' . <>;!.":' l....T~..;: ep~~~a~~~ldando com aqulllo que existia para os poetas do seculo 
VI 2V-l a orgamzaç o e um g ulDe e estave, o el avo,..,., .... """;do ....... qu...TO...... 

Belgica dissolveu o Parlamento. Forllm marcadas as ~". T..... 6 ..."'.. . . T;a. , um """"rio. Nesse andar, o Amor passara a ser uma questao de phar-
O tratamento da tuber- eleições gerais para 2 de Abril. ,,,.:;.~nN:;~t,:••:~:.~o,'::':~~t': macia e laboralorlos (hlmlcos. 

culose RIO, 6 _ O uOiario da Noite» informa que unta em. ~.,~fi~:~~~:{=::~=:~7!.~ U L P I A N O 

LISBOA, fi (U. P.) - O ~~~~~o dRu~a~~g~:~taaõ~~!tal~~~: ~~~Vi?~~re~e~~!~I~~r g~rr~i ~:;::~:~:?h:p:?:.:'~~:tr.:,:~"~~r;~a D;~~~~'~~;~~~R~~;~ natalicla da ~~u:~:'~~I~naa~v!~i~ J:uu~arme~~~ 
- Diario de Noticias» annuncia na Amcrica do Sul, .". o t·;.ado. Nilo .....,. 1..11a,... ellma. sra. d. Maria Emllla Salles, no, a que 101 dado o nome de Car o 

que o médico lisboeta Luis Si- O referido aviador aceitou o convite e partirá em brc- F,",o 3....0.____ espOsa do sr. desembargador Urbano los Albeilo. 

mues Ferreira descobriu um me ve para a lIalia, donde, após um curso de apcrfeiçoamen- """".".,~ Salles. - Acha-se em lestas o lar do sr. 

io de tralamento da luberculose lo, voará para o Brasil tripulando um avião da alludida - Pàssa, hoje, o annlversarlc da Alvaro Boaventura de Oliveira, pelo

pulmonar por um processo de empresa e inaugurando, assim, a linha Italia - America do vistará hoje com o prelli- ex ma. sla. d. Ce<llIa 8ello Wander- nasclmenlo de uma galanla menina, 

hypopressão artificial e que vem Sul. dente Roosevelt. ley, espOsa do sr. dr. Wanderley qlle na pia baptlsmal recebera o no-

substituir vantajosamente a Ihe- Junior. me de Alba-Nlce. ' 

rapeutica nos sanatorios das ci- BUCAREST, fi - Violento terra embarcarão para o Ca- CANNES. 6 - Falleceu - Faz annos, hoje, a exma. sra 

dades serranas, utilizando uma incendlo lavra no aerodro I' nadá no dia 6 de Maio. nesta cidade, nonde viera em d. Teresl"a di Concilio Montenegro, VI.<\.lANTES 

camara pneumatica especialmen- mo de Piperastu, proximo - busca de melhoras para o espGsa do sr. phco. Tito lIvio de Pelo avlac da .Panalr", regress.
te construida para esse fim , desta capital. Varios l1anga- LONDRES, 6 - De IIcOrdo seu estado de saúde, o sr. Lemos Monlenegro. rá amanha, ao RIo de Janeiro, onde 


Accrescenta ainda o mesmo res foram destruidos e, com do com as est9.tisticas fiscais, Mlron Chrlstea, patriarcha - Transcorre, hoje, a data annl- resIde, Mme. dr. Alvaro Ferraz de 
jornal que a . primeira dessas elles, algumas dezenas de ai há na Inglaterra 539 pessoas ortllodoxo fia Yugoslavil!" Ti versaria da gentil srlla. MarIa dos Abreu, (unhada do dr. Fran<lsco 
camaras será IOstallada logo que viões. eom os rendimentos annuais nba elle' 70 annos de Idade. Anjos CarneIro Monlelro, filha do IVieIra Boulltreau, dlrector dos porIas
fique promplo o Hospital dos - de mais de 40.000 libras cada - sr. Abel MonteIro, escriv~o do Crl- deste Eslado. Mme. Ferraz de Abreu 
Civis. TOULON, 6 - Foi hoje e- uma. RIO, 6 - O director dos me, desta comarca. Aannlversarlanle' aqui esteve em visita aos seus pa 
~======;;;;;;-~ xecutado o tenente Marc Au Correios e Telegraphos re · dar6 fesl!va recepçao as suas aml- renles e 101 hóspede de sua filha, 

. bert, accusndo de vender se- RIO, 6 - O sr. Getulio lIoIveu tornar obrigatorio o gulnhas. Mme. Humberto COSIa Sousa,

EDUARDO MULLER gredos militares 11 uma na- Vargas passou o dil!. de on- uso da caderneta de. ide~ti- - Fesleja, hoje, o seu annlver- • 


çllo estrangeira. tem na razenda Franklin Sam, dade, entre 08 fUncClOnarlos mie natallclo a senhorinha Wanda F,u,I,ECUIENTO!l
e senbora pllrticipam aos paio, em Petropolis, onde se daquella repartição, sem o Mlroskl, professora do Grupo Escolar No drslrlclro do Saco dos LlmOes 
parentes e pessoas de BERLIM, 6 - O dr. Ley, realizou grande churrascatla. quê nllo poderão receber Arch. S. José. falleceu anle-ontem e onlem as 17 
suas relações o nasci- da pasta da Economia, de- - seus vencImentos. _ Transcorre, hoje, o nataliclo horas foi Inhumado no .<..emlterl!l d. 

mento de filho clarou que, em breve, a A- RIO, 6 - Com uma pre- - do sr. Renato Machado, acllvo e Trindade o sr_ Mario A·,'!<oireIi' " seu 
CARLOS ALBERTO ,emanha lançará no mercado lecçllo do prol. Roquette Pin- NITERÓI, 6 - A poliCia allencloso empregado d. -Sapataria - FoI enterrado, onle~i,'no ,U ••, . 

interno um optlmo substituto to, inaugurou-se, hoje, o -Ci- prendeu, no Interior do Esta- Perrone.. ml1erlo d~ Trindade, as 16.~,1Iot... o 
a 1.0 do corrente m~8, da cerveja. uema Educativo». do, os Indlvlduos Jüão La., eadaver do sr. Manoel M. LeGllitdo, 
na cidade de Blumenau. _ 	 _ cerda, Mario Rocha e Ven- NASCIMENTOS lendo-se realizado o salmento 'une-I LONDRES, 6 - S S. M M. WASHIOTON, 7 - O sr. tura dei · Rio, accusados de O nosso prezado conterraneo sr. bre da casa n." 16 da rua (ruz e

~9""2---------:5~V....--~1 o Rei e a Rainha da Ingla- Oswaldo Aranha se entre- actlvidades extremlsta8. Eduardo Müller, aclualmente resldln- Sousa. 

Exijam o Sahão 
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