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c MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATHARINA 	 PARIS, i _ Os boatos rei- . ca estrangeira vêem ne,te 

'Director-gerente; Altino Flores 	 terados sôbre a decisão da facto um indicio de que a 
Italla de apresentar á Fran-IOPiniãO alemã, embora se 
ça reivindicações não terrl- declare favoravel á thesc 

ANNa XXIV Florianopolis- Quarta feIra, 8 de Março de 1939 N. 7608 torials são considerados nos italiana, não está preparada
meios bem Informados como por aquelles que a dirigem 
simples balões de ensaio. Ia apoiar as pretensões da 
Suppõe-se ~eralmente que o ltaUa no l\fediterraneo e a 

..:.. vári.•• sr. Mussolini aguardar á o correr o risco que ellas po;..,Encontrad.s 
. termo do conUicto espanhol derlam suscitar. 
; ossada. no RecIFe para desmasc~rar as baterias Por outro lado, a campa-

e que a proxlma visita do nha Italiana a respeito da 
general Gcering á Italla terá Corsega cOütiüua e a quas

Recife, 7 (A. N.) - Há dias como objectivo uma tróca de tão, ao que parece nllo será
Ifoi encontrada lima ossada hu- vistas sôbre a questão. abandonada. 
mana lias excavaçOcs procedi , Foi a imprensa alemã que A chamada dos Italianos 

~ 'd t L b das no predio da rua Tobias assegurou que os pedidos da que vivem na França e áA França reeIegera o preSl en e e run Barreto, esquina da rua Coneor· !talia se limitavam ao esta- qual só responderam' 1.500 
, dia, no . c.entr~ ~a ~idade. b!!lecimento ~e ull,l novo re· d'el?tre um milhllo que aqui 

PARIS, 7 - l;m varios· I Concordará o sr. Lebrun A poliCia fOI inteirada do fac- glme para DJiboutI e para o reside, mostra bem as dlspo
clrculos políticos cogita·se I mais. hmnda que fôsse,. e loi com a idéa 'I _ Sabe·se que to, abrindo inq.uerito a respeito. canal de SueO'. e á mod!fica- sições do govêrno Italiano. 
da possibilidade da reelei- !s,!luhflcllda pelo receio de o presidente deseja ardente- Pouco depOIS, foram encontra- ção do !!~tatuto dos. Italianos Mas, em conjunto, diante da 
ção do sr. Albert Lebrun VII' li seI' o ca~go entr~~\Ie mente repousar; mas, si a das, no mesmo local, onde os tra- na TUDlsla e não t!nham o indecisão da atitude germa
para a presidencia da Repú ' li uma pers_onahdllde p~litiCa l opinião pública o exigir, a- balhos ~e excavaçOes continua- cara?ter de pretensoes terrl- nica, não é de esperar um 
bUca. Acredita-se, mesmo, de expressa0 secun~á~la, ou credita-lIe que o presidente r~m,. mais quatro ossadas á dis· torlals. gesto Imprudente por parte 
que as negociações para a um polltlco que diVida as Lebrun possa ser finalmente lancla de 2 metros do local on- Os observadores da polltl- da ItaUa. 
i8S0 já tenham sido inicladall correntes de OIJinião e cuja convencido 11 prestllr mais de foi achado o primeiro esque- ••• 
e no mo.mento OPPol'tuno actuao,:~o sej~ mais Oll menos esse serviço á Patria. Ileto, ~om a profundidade de 2 •••••••••••••••••••••• 
8erá soliCitada 8 acquies- combatida. l' JDulmente, como As correntes politicas só metros.. • 

, cencia do presidente Lebrun. argumente decisivo há a intorvirão no assumpto db- Pela disposição dos cranios, a. TRANSFUSA-O • 
A idéa foi aventada pelu c,!nsi~erar a per~eit8 cons- pois do regresso do sr: Le- Impressão ~eral é que os cor· • • 

gravidade da situação pOllti- ClenCla e u dlgDldade com brun de Londres. Essa via- P?S loram tnhu::tados de uma. • 
ca mundial, dianttl da qual qUtl o sr. Lebrun desempe· gem, de facto, constituirá o 50 yez, em posição horizontal e. DO ~ANGUE" (MARAVILHOSO)
seria aconselhavel evitar ullou StlU mandato. apogeu de sua carreira po. verltcal, estando a maioria dos~:J 	 •j
qualquer luta pulitlca, por lItica. ossos em perfeito e5tado. • 	 • 

A Polícia, que se encontra in-. Com 2 vidros allgmellta o peso 3 kilos • 
~~~e;,s~~~i~~ ~~cI~~~~~me;!~a e~~. Unico fortifIcante no mundo com 8 elemento, tonlco • 

tu.Jos no Instituto de Medicina.. PhosphoroB,Calcio, Ars"'oiato,Vaoadato,etc. •
Legal, ouvindo várias pessoas ~ • 
que residiram na referida casa,. Cuidado com a tuberculose • 
n:to havendo ainda nenhuma • • 
pista para descobrimento da o· • Os PallidoB, Depauperados, • 
rigem do facto . • Esgotados, Anemicos, • 
Entregou ao presidente • Mães que criam, Magros, • 
Roosevelt uma meda- • Crianças Rachiticas. • 

lha israelita. Superior 110 oleo de figado • 
WASHINGTON, 7 - O ge- • de Bacalhau. • 

neral Hugh Johnson entre- • Receberlio o eflelto da Irans- • 
gou ao presidente Roosevelt • fusão do sangue e a tonirlca- • 
~u~: ~:da~~~vlg~:el~~ce~ci~' • ção geral do organismo com o • 
nal8 prestad08 por elle em • • 
1938 em pról de uma melhor • • 
comprehensAo entre cbris-. • 

tll~ ;r~~~~'!:t'e- ftoosevelt a- ••••••••••••••••••••••••• 
gradeceu ao general John- V·· H' PedWa a reciprocida
son, declarando que apesar .1 viver n. unSrI., Id - - d 
das divergenclas d~ opiniões mas continuará cidadáo e f-DO_ exedrClclo _a 
que reinam entre os norte-a- pro 188ao e medlCO 
mericanos, uma questllo con tcheco no Brasil e Portugal 
ta com a unanimidade do po- Praga 7 _ O ex-presiden. Lisboa, 7 (U.P.) - O .Dia
vo, isto é, «a convicção na- te do c~nsêlho earpathoukra- rio da Manhã» anuuncill. que 
cional de que cada homem niano sr. André Brody, que a directorla do clube brasi
possue o direito Inallenavel tinha 'sido preso por exercer i..lro cBeneUcencia Brasiiei
de venerar a Deus segundo actividades em proveito da ra- visitou o pre8idente da 
as inclinações de 8ua propria Hnngria e que foi recente- Ordem dos Medicos, entre
consclencla. A maioria dos mente pOltO em liberdade, gando-lhe uma representaçAo 
norte-americanos que adbe deixou a Tchecoslovaquia pa· á cérca do exerclclo da pro
rem aos antigos ensinemen- ra se installar naquelle pais. flssl10 dos medicos brasileiros 
tos e aceitam os prlncipios O sr. André Brody decla- em Portugal, pedindo reci
da rellgil10 christã, têm sua rou que renunciava a vida procidade em relaçl10 aos 
fonte de inspiração o Velho pollllca mas continuava clds- medicos portugueses no ' Bra-
Testamento'. dão tcheco. s_i_I.___ ______

BRASIL LTDA. 

Estio sujeitas ãl MIo'oorrffel!cal-aInl_s-ndOo- '----ecfxee~arCSl!lroe Dr. Arminia TUafBS - UlUlOU. mm. IRB6RIID R~':'. ::i:;:t:~"di-
Cirurgil1o-EspeciaIlsta Asslslente do prol. Sanson tuiu grande acontecimento 

ConlUl... dH 10 '112. dai 16', 18 - Joio Pinto, 7 IOb. - T.I. 1456 theatral O espectaculo pro
# Rio, 7 - O 2' delegado au- ~:;:;;;~~;:;;;~;;;;;;;;;;;;~~:;:;;;:;:;;;~~;;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;;;;;~Imovido pelo ~Grupo Gente 

nova licensa 
xiliar da Policia fluminense bal- 1 -.';' Nossa», em memória de SIl
xou editaI, scientificando os res· I a emao I muel Campello, ex-dlrector 
ponsavels pelas sociedades re- D J & d A J OLHOS OUVIDOS da referida organização. O 
creativas, tais como clubes de Nice, 7. - O avião encontrado sabbado em Latiné r. OaO e rau O-NARIZ. GARGANTÀ theatro Santa Isabel estava 
futeból e regatas, e religiosas , tinha em seu interiOJ" dez omciais do exér~lto alemllo: com toda a lotação tomada, 
de que e~tâo as mesmas sujeitas Foram Ideutificados sómente dois occupantes. Trata·se do E,peci.11114I do Cenlro d. Seúd. - Alllltent. de pro!. Senlon vendo-se, no camarote de 
a nova licença, para fUIlCClona- aviador Wllly Wohlecke, ntl8cido em 1912 em Beck e resl- I Consultas dlarl,s das 4 as 61/2--Rua VICIor Melrelles, 24-Tel. 1447 honra, o interventor Agamem
rem durante o corrente anno. dente em Berlim, e do observado!' Walter Stul, de 29 anoos. non Magalhl1es acompanhado 

re;:e~trve:5a s~~e~~Ch:~~~toIiC~~~ norm~l :~8:r~~~i! ~~Il~~;1gnacI~II~ 'kU;m~z~ Sh~~rv~~~ A fallencl-a de deF~r~::~~lá scena a peça 
ças dever:to ser requeridas á- leares. Fez escalas a 21 do corrente em Malórca. 	 ..Onde ost6.s, felicidade ?
quella delegacia dentro do pra Suppõe·se que os documentos encontrados a bórdo H F & 
50 de 30 dias, a contar de 3 sôbre o comité de auxilio á mocidade israelita de Barce-	 • ell Cia. 

Dr. Manoel Pinho=.:e;;;lt~~ê~lI. amOr! :fs~:s ~~a~:r~~~~~:~didOB á chegada das tropas naciona- PORTO ALEGRE, 7 _ seus negocios com a Doenoa, do .eDhora. - P.rt08....... II , Foram encontradas igualmente várias joi8s, que per- Em virtude da falIencia I mesma completamente 
 -VI.. urln'rlu-Operaçllel T- B_ 11 mittlrão identificar OE outros cudaveres, cujo transporte da firma H. Fett & Cla. quldados. CHale. médlca-Teetalatú cea l1li11 será feito do local do accidente para Baull, apesar da foi pedida a lIquldaçAo Segundo dados coibi de glandulas endocrln...r l1li • 'oua Seollor violenta tempestade de neve que castiga a região. pas IIrmas Exportadora dos nOB autos da fallen CONSULTORIO: .. te l1li1 • cenllDSS!! 	 Riograndense Limitada cla, o palsivo da firma Rua Jol1o Pinto,13 (sob)e Silva Hus & Cia., das H. Fett cIi Cia. attinge a Phone 1595
A vi.sem, par. o Rio, •.._----.----------------. quais aquella era Bocia. 9.036 contos. RESIDENClA:

No requerimento apre A maioria dos banc08 Rua JOlé Vella, 186d. conde••• de P.ri. 	 sentado contra as refe locais é credora de 
ridas firmas, o pr~motor cérca de dois mil con PHONE 1.199 


Paris, 7 - A condessa de O proprietario desse importantll estabelecimento pÍlblleo diz que ambas tOI, importancla essa le 70P. 

Parll embarcará em companhia balnea1'lo, distante apenss S4 kilometros desta capi- quase nada têm 1\ dar • vantada pela firma pou · 

de seus filhos a 13 do corren- tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibu8, 


Caldas da Imperatriz 
arrecadação, a nllo Ber co tempo antes da de

te com destino ao Rio de Ja- ida e volta, a 5$000 por passtlgeiro, mercadorias desviadas claraçllo da fallencla. C.lor intenlo tam
nelro, onde passará varios meses Partida ás 8,30 da manhã, regreBso éB 3 horas para o Interior do Esta· Sómente o Banco do 
no melo de sua familia. Com da ,tarde. Ponto de partida: Conselheiro Marra, ao do, onde devem ser ap Rio Graude do Sul é bem em São Paulo 
sua altesa viajará tambem o lado da Alfandegu. prehendidas. credor de 600 contos. O s. Paulo, 7 - O calor em 
prlnclpe de Orleans e Bragança, Aos sabbad?B, e do mesmo ponto, ás 14,30, a Os socios dessas duas unlco estabelecimento de S. Paulo está quase Igual ao do 

O conde de Paris permanecerá Empresa Ferreira faz o transporte para aquelle firmas declararam que crédito que nl10 80ffreu Rio. Todo o Estado está a58ola
ainda em sua resldencia de An- balneario a 5$000 por pas8agelro, ida. nllo têm mais mercado prejulzoB rol o Banco do pela alta da temperalura, as
jou, partindo em seguida para 3Ov.-14 rias pertencentes a' H. Naolonal do Comm6r- allPlalando·ae Araraquara, ond~ 
11 8r,sll. .------------------=--=--=--=--. Fett & Cla,. eltando o. 010. o Cllor telll sido Intenso, 

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o r;STADO--Quartafeira, 8 de Março de 1939 

LONDRES, 7 (U.P.)--Segundo informações obtidas ontem em circulos 
autorizados, a Grã-Bretanha considera delicada a situacão no Norte 
da Africa. A convocação de algumas classes de reservistas italianos foi 

considerada aqui como desconc~rtante. 

Or. Bulcal Vianna lOs circulos franceses a
-0 creditam que melhoraDiga isto 

COD8ultorio 11 Rua \ 	 • + 
Jol1o Pinto n. 18 (80- a 	Sl..UaçaO

a 	 brado). COD8ultas da PARIS, (U. P.) - Via ae- estabilização gera. é inter
1 ás 3 horas da. tar- rea - Do ponto-de-vista protada como \lma desappro
de. Aos pobres _ francês. os acontecimentos vação, apesar do dynamislUoseu Marido 	 Consultas no Hospl- dos ultimos dia~ reforçaram innegavel do diplomata ita

tal de Caridade. I1s ~ã~on7~~::noac~~n~~e r:el~~t:'"oa~ liag~ira notícia muito com 
OIl:1ndo f:('U tunrido ('51 i 'd~ r ~e lll apetile c se sentir indieposto ou adoen· 8 horas da manhA. consideravelmente. Assigna- mentada loi a visita do sr.1a;~,. t'em clIlpachamC111ll, pt·~O, dor C outros desarranjoi do estomago, a la-se nesse sentido, a manei- Cuamberlain á embaixada so

lingli:l SUj;i, H!~Hl go;::tO na bn~\1. de manhã ou durante o dia, peso, calor e 	 ra !avoravel pela qual o Londres,gO-! vietica em gesto
<1,1r de cabeça, t.;lJtllra~. palpitaçiics, nen·osismo, falta de ar, sufocação, Serviço militar obrigato- vêrno de Burgos acolheu a interpretado por alguns oh
opressão no peito ou no cora~;ão, cerlas docnyas da pole, queda dos 

c.abcios, mal c:~t~lr depois de comer, dores no corpo ou na~ articulações, I rio na SUf:cia ~~~eal~:~ d~m~a~~~~~~l P:~ ~~~;.a;~~~~r~o:eoq:emo .sJe~: 

pn:guiça c moleza gCTal, dores, coiicas c outras pecturbaçues dú ventre, 
 l 8TOKHOLMO,.6 - A i~- ~~;~J~T. junto ao govêrno es- ~oe ~~~'ac~l?;:~~~~~. ~o:op~'~~
do fi>;ado e baço, muita sêdc e qllcntura n3 garganta, ancias e vontade 

prensa des!a caplt_al annuncla Este facto, reforçado pela culos politicos commtlntarn.de vomitar, prisão de vcntre, mau halito, indigestão, arrotos, gazes, diga- que o Ji:overno ~sta e.lab?r~n~o satisfacção de ver eleito pelo se tambem os artigos lauda
,. lhe que todos estes sofrimentos são causados por 5ubstancias infectadas um ~rOlect.o.de lei q~e m~tllulra o conclave um Pontifice cujos torios da imprensa alemã, >_. 

e fenllcntaçôes toxicas no eiitOInagl) e intestinos, e que use Ventre-Livre servIço mll~tar obngatorto para sentimentos amistosos para ácêrca da viagem do conde 
sem demora. todos os CIdadãos ~e 18.3 70 com a França são bem co- Ciano á Polonia, prevaleceu

V"ntre-Úvr. evita c traIa todos estes sofrimentos porquc faz milito annos; Os .estrangelros reslde~- nhecidos, encora.iam a Fran. do a opiniã~ do qn~ o optí· 
lJ{J!1\ ao sangue, ligado c baço, tonifica a s cilmadas nlu9culan~::; do estomago tes na Suecl3, segundo ~ mes- ça na sua decisão de não (a- mismo alemao era prematu
e in testinos, e OIlilnpa das ~ubstancias jJlfectad~s e fermcntaçüt ·s tuxicas, m~ decreto, lambem. senam o zer concessões ás ideologias ro e que o conde Ciallo deu 

brigados a esse serviço. fascistas. por factos consummados mê4lJt"~ tão grande ma] causanl a,,~ nervos, :lO cerebrol ao coru!.'üo, rins e a 
tudos os org:101 do corpo. Além disso, acredita-se nos ras esperanças.

i~ECLECTICA resultados negativos da mis- Diante do exposto, OpiM" 
são do conde Ciano em Varo se em geral que a imprensa


Lembre-se sempre: oa iornaea e reYlataa do pedi • d.o sovia, pois o communicado totalitaria procurará intensi

Ventre-Livre nã'l é purgante 1~~ion~·Vr~p~:c!bJ~c:!Cra.~~C!.a: 8:!~~ publicado naquel1a capital, ficar a 8ua <campanha de in


A••lgnalu:aa e ~D.nwu:io. ezn tod•• 

nboa .t Cartaz•• .-. Impr...olt Ir V.n. 
da ClvulalJ d. r••I.la. ..Iravelra. no momento em 'lHe o mi- timidaçüo», ms.~; para resumi,· 


nistro das Relações Exterio- li impressão geral, pódeJ di

Tenha sempre em casa 1·2(01 • S. PA ULO - A••"lda lU. res da !talia se preparava zer-se que, embora não ha


alguns vidros de Ventre-Li..... Branco. 137 - Cal•• , ••taL IS9S .!lIO para regressar a Roma, con ja desapparecido o perigo 

lirma a impresssão geral de Ique ameaça a França e a 


!'-~-~-------lulD fracasso. Grã-Bretanba por parte das 


R\!.o Sdo I.nl•• " - 'h.a••• 1.OnO • 

.. : A declaração do ministro lluçües totalitariu~, as duas 

EDUARDO MULLER ; dali I~eI8çÕl'S Exteriores dn polencill8 democl"llticas pa


I Polonia, sr. Beck, aHirmando Irccem enc:lI á lo agora nu
Ie senhora participam aos Iem substância que tanto o mil atruos)lhera internacio
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• parentes e pessoas de seu pais co "0 a Itlllía 60- nal muito mais Jlropicia. 
• 	 • suas relllções o Dl\sci- m_e_n_te_ti_nl_'Il....;..Il_o_r_o_bJ:.,·e_c_ti_vo__Il___________ 

· 
• C. 

.' 
mento de 8,"U ntho .

• A I Fi F R A N E • ~:~~0~0~~:n~:T~6s, I F~AOUEzAPuLMaNÀR·DE&!UDADEORWfI[A·BIlODIEa 

: 	 : na cidade de Blumenau. __IIII~II~II~~~jll~1• 	 • n-2-- 5 <

~• 	 : I VENDE-SE 
•• FECHAMENTOS DAS MALAS: • umu cusa com grande cha

cara, engenho e muitas (Ir .
EU FRI A A I CE NIA d• p'2ra O Norte" ROPA, S A, o A ,ca a ! 	 com LLOYDA C, 	 vores fructiferas. TI'atnr BRASILEIRO• U • SABBADO, ás 11 horas nos Correios v Antonio da Ma!"iu. Canto da• Para o Sul. URUGUAV, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PERU • Lagoa «PATRIMONIO NACIONAL" 

• • cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • lOV-;I, LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Norte• _ Brasl·l-Euro~a 	em 2 dl-as _ .1------·------ no Sabbado, e para o Sul na quarta feira): «COMTE. AI.• 	 • D M I B ICIDlO-, .COMTE. CAPELLA». e «ANNIBAL BENEVOLO •.
• 	 A G N T E S: • r. igue oabaid LINHA PE~EDO/LAGUNA: «MURTINHO. e -MIRANDA

: ERNESTO RIGGENBACH & C;a. 1tda.: reCass~~llt~a_sua F ~IN~I~R~01J~~~~L~~~l~W)iltA~CI;1F;1~.~ 
ua 	 onsu OrlO:•• R C(~nseIhelro- M 8 f "8, 35 •e J"40 Pinto,13 (sobr.) VAPORES ESPERADOS: 

: Telephone: - 1626 FlOrianopolis: 88 7,,-~ PARttJl~T~~:L~iR 9 do corrente para Rio UI'ande, Pelo

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 	 tas ec~oM*llê~~r;ELLA: dia 10 para Rio Grande, P~lotli8t: Vende-se uma casa PR E C I S AND O e Porto AlegreTrabalhos de menores há um anno construída, si- DBP~~ :~~OUE 

tURda a rua Plazza (Estreito). _ (111.lr d. Hnnnnlr~ PAF~A O NORTE:
- d' t· com 450 m2, tendo água e _ U~ U!lU~ u CUBATÃO: dia 10 do corrente, para Paranagll:l, Anlona In us rIa ÓS8a Banitaria. Tratar á rua Comfullo a~ l'f.lllOAS. nina. 8antos, Rio de Janeiro, S. Salvador, Recife, Macàu, 

Tiradentes n. 3, Florlanopolis. ESPI~l~~JS R\!;-IlMA- Ar€i8M~R~NcÔÀ~df~aiõ· ~~;!a:~:j~b~.a~.ocJ~:c~~~~ysalltos. 


O inspeclor Regional do Trabalho no Estado de \ ~7 30V!3 . ~ - . Angra dos Reis, RIo, Vlctórla, Curllvellas, Iihens, S. Salva-

Santa Catharina, communica a08 ars. industriais que, de I dor, Aracajú e Penedo. 

acôrdo com OB dispositivos do DI/creto n.O 22.042, de 
 Declaraça-O a' Praça
3/11/932, deverão apresentar á Inspectoria Regional e nas 1 DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANOO PREfERENsédeB das ZonaB de Fiscalização, até o dia 31 do corrente,. CYRIACO CHRlSTOVAL, abaixo asslgnado. dccla ra elA AOS VAPORES DO LLOYD BI~ASILEIRO. uma relação em duas vias, dos menores de 14 a 18 ann05, I a quem interessar possa que se retirou da firma CHRISTO-

seus empregadoll, discriminando o nome, logar e datll do VAL & ULlSSEA, da qual fazia parte o socio 1Rf.: lIL1S
nascimento, I\alario, data da admissão e número da car- SÉA, pago e satisfeito de seu capital e lucros, conrórme p----------------
telra profissional, de acôrdo com o artigo 15 do citado distracto arthivado na M. Junta Commercíal sob na 2i136, Agência-Rua João Pinto, Armazem - Cáis Had'.'lr6' .1 

decreto. A falta de apresentação da relação citada será assumindo o actívo e passivo da firma extíncta c continuo 
 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 . 

punida com multas que variam de 20$000 a 200$000. ando com o mesmo ramo de negócio sob 5U3 firma indi


viduaI á rua Conselheiro Mafra, n" 33, lelephone 1115, on

de espera merecer de sua distinta freguesia a mesma con
 H. C. DA COSTA - Agente
sideração dispensada á extincla firma. 

Floríanopolís, 10 de Março de j 939 
CYRlACO CHRISTOVAL 

De accôrdo. 
Dr. JOaquim Madeira Neves PRECISANDO DEPURAR OSANGUEMedico - Oculísta IR~ S. ULlSSEA 

flormado pela !>lIcaldade d', Mrdlclna da Unlverllldllde (Firmas recon \tecidas) N60 faça experienciasl

do Rio de Janeiro 90 5v-4 


TralalDcato clinIco e olrurlJlco de todas aa moleallas 

doa olbos 
 TIII st fLl!IB Df I06DfllA 

Curto de aperfelçollmeoto DII especlalldllde, com 	 o dr. Aos alumnos do Art. 100 e do
Paulo Pilho, DO :Servlçu do Prof. DavId 5aoeoD, DO Hos DI Ph.rm, Chim. - /0(10 ~a 8i/pa li/peita 

pitei da f'lIadllçlio Oaflrú-Ou'ule do Rio de JaDelro 
Complete apparcJlulgcm ""ra examca de aua especlalldade (urso Gymnasial 	 Combati • SYPHIUS I o RHEUMATISMO 

Eltclrlc1dllde M6dlca, Cllnlc:e Oeral Acba-se aberta a matricula de um curso diurno 111 TODOS OS SEUS PERIODOS I 
e noctufnO intensivo /mathematlca e cblmlca), para osCoD8Il1lall dlarlameate das 16 lia li alumnos de I" .á 5" serles. Os Interessados poderaoCON:SULTORJO RIJa Joio PInto 7 sob. Teleph. 1466 obtpr Informações com o professor Martins Netto, no 60 ANNOS DE TRIUMPHOS I 

RI8IDBRCIA: Baa TeMa. IIlftlra 17 TBLBPB. lUl CURSO MILTON, das 18 ás 18,80 horas. TI!M o SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO

L---__-~____--~~--_~__----~_- . 70 15v.-t4 
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Technicas de fuieból IEstão em greve os iO', communicando a eleição e. mann; de syndicancia, André ica licará com 18 contos, e I -EStão quasé concluldas 
do f' a 5 posse da nova Directoria do ~ Willain, Diamantino Alves, o S. ClITistcivllo com 30. I as negociações para mna ex-

1~1PLANTAÇÕES DE TACTI- ga re.s pro 15510n e valoroso campeão da cidade, I Joel Langl', Arnaldo Cazzo- i - A proposito do futuro cursllo 'do Fluminense a .S . 
CAS ESTRANGEIRAS SEM mgleses. a qual ficou assim constitui- I natti e Saul Oliveira; capitão ' esquadrão do Fluminense, I Paulo. O tricolor deverá dls 

ESTUDO DAS CONDIÇOES \ . Um telegramma de Londres da: presidente de honra, dr. do 1.0 quadro, Procopio Ou- correm no Rio as mais de- putar na Paulicéa :luas par
PESSOAIS DOS JOGADORES m!orma .o seguinte: . Adherbai Ramos da Silva; riques; capitão do 2.0 qua- sencontradas versões, todas lidas: contra o S. Paulo e a 

. . «C?s ,Jogadores de !ut~bol presidente, Walter Lange; 1.0 dro, Waldemar Lélis de As- ellas vehiculando rumores do Portuguesa de Esportes. . 
Com [requenclll discute-I profiSSIOnal da Inglaterra ,re- e 2.0 vice ·presidsntes, Anto· sumpção; e zelador, Walde- exodo dos seus «ases». AS-!. -Aymoré e Carvalbo Leite 

se, aqui. Il superioridade de !<tlveram ent~ar em r~ve , nio Salum e dr. Adalberto· miro D. Vieira. sim por exemplo, fala-se que ' reformaram contracto com o 
uma technicll lIe ruteMI caso não seJ~m cumpridas Tolentino de Carvalho; 1.0 e . - Tim pretende reingressar no ' Botafogo. 
sl\bre outra. Alludem, então, ?ertas exlgenClas por elles 2.° secretarios, Euclides Fer- Ultimas... futeból paulista e que Bata- I V· r d d sa8tr 
á technica escoceZll, á te· Impostas.. . nandes e Solon Vieira; 1.0 e taes abandonará o campeão - IC Im~ e um e e 
clmics inglesa. italiana, hun- .Esses !utebobstss, em c~Jo 2.0 thesoureiroR, Procopio I - Gabardinho, centro·avan· carioca. i~~d~u~~~~"el~~a~~~~u, J sa~. 
ge.ra, alemã, tcheco·s!o'v8.ca, numero se .encontr~m varJo.! Ouriques e J oão Berreta te do seleêclúilüdo pari1llti~D. ! _ , .... ... .............0, - - - ~. e • flDe):
v 

argentina etc. Chegam após d~ renome I~~ernaclon~l, eXI. ' Jor.; director-technico, dr. 8e, pretende ingressar no ru.1 -Inrormam de Bello Hori- Iro, o sr. Angel,o de :Ib~uer 
á conclusiió de ser conve- ~lr~m um 60 ,~0 mnxlmo de Syll'io de Mello Leitão; ora-, ~ból carioca . Izonte que nuará resolveu ' que, thesoureJro o asco 
niente adoptar essa ou a- !J libras "s~erllnas . p.or 6ema· dor. dr. Rubens Ramos; mé· - O Vasco importou maia amigavelmente a sua queatllo Idll Gama. 
quella technica e começam na e um soldo .mmlmo de 4 dico, dI'. Arminio Tavares; /lois jogodores estrangeiros: com o Athletico Mineiro. 01 -Caxambú, o excellente 
a referir ntaques em W, em I1~m8 semanais; e:-:.-iglram 1 .0 e 2.0 pZ'ocuradores, Oscar Gandulia e Esmeal, de Bue-I valoroso avante recebeu uma: centro'avante do S. Christo 
M, etc. e, assim coufundem a!~da que cada pr?hsslonal 11Vieira e Francisco Vieira; nos Aires. casa, como lhe havia sido Ivão, &ssignou contracto co!" 
tRclica de jôgo com tech· s~Ja segurad~ pela ImportaD commissões - de esporte, - O Botarogo resolveu ce- promettido, e firmou novo Io Flamengo, tendo o gremlo 
nica mllitp.!,. cm de 1000 IIllras, bem ~?mo IAdolpho Boos, Patricio Bor- der o «passe. de Zezé Pro- contracto. Irubro ·negro pago 5 cont08 

E' um mal de que nos re· a~grneDto de certas gratz!tca- :bn, Waldemar Fornerolli, Os· copio por 20 contos. -O S. Christovão foi no· pelo passe ao clube alvo. Ca· 
sentimos, o espirito de imi çoes. 1ny Gonçalves e Osny Da- - O Fluminense pretende tilicado pela Liga Carioca de xamhú recebeu fi contos de 
mitação! Para muitos, é ex· - Iminnl; de finanças, Amaro gastar 48 contos para a ac· que deverá apresentar, den- .luvas. 
cellente. todo o producto es- Avahy, 1= C. iCoelho, José Manoel Andra- quisiçil.o do ponteiro Carrel· tI'O de 8 dias, a ~U8 delesal -Passaram pelo Rio, com 
trangeiro. Os jornais, os Ii- Da secretaria do Avahy, ' de, Francisco Mello, Celso ro. Desse dinheiro, o extrema- no caso do jogador Quinta- destino á Itaiia, 08 jogadores 
vros, os t!teatros, as cidades, recebemos IImll circular Ramos e Heynaldo Mmll- esquerda da selecçil.o carlo- ·nlllta. argentinos Evarlsto e Pslo. 

~I"~n;~~~~s~ot:dgev~u:er~ir e:~ =="........,_.......__.. .~"'".==- ..._ _. _. ...._ =_ "._ __ _=== ..=_== ====_ .. _
""_. ""....__ ._ =-== ~== .._==~=======-=_ =-~=_~=_=_ . = .____ _ ==_==_""_=_=_=_""""======!!!!!!!!!=="..,,~-
modêlo. 

Esquecem se imperdoavel

mente de que 08 ambiente~ 

silo difIerentissimos, de que 
 'a ras,fratas,08 temperamento!'! são asslIz 	 OH. RICARDO 
diversos, que ali caracteristi 

ca!! raciais se desasseemlham 

em tl!do. 
 15 nervosas! GOTISMANCumpre considerar, antes 

demais os ambientes que 
 Ex-chef. de c/Idesempenham papeis impul" 
tantis!!imo, bem como as 	 n/clI do 
condições individuais dos 	 Hospital de 
jogadores. I

A carllcteristica <'ssencial 	 Nuernberg
do !uleból brasileiro loi sem· 
pre a velocidade, a rapidez 	 (Prols. L . BurkhardtA CAIXA SANITARIAde movimentos. Estiveram KELLY 	 e E. Kreuter)
aqui quadros estrangeiros, E' a última palavra no genero
com movimentos ordenados. Especialista em com as suas linhas perfei Simples como um brinquedo de criança I
tamente conjugadas e que, (;i1'u'l'gia Gemi 

entretanto, foram derrotados. 

F(li o que vimos com o Mo
 Alta cirurgIa, gynethewel, com o Fercncvaro8, 
com o quadro da Yugo-Sla cologla (doenças de 

via etc. senhoras) e partos.
To~a em~uti~a na ~are~8Por que elles foram venci CIrurgia do systema
dos'! Porque os nossos qua Belleza e efficiencia inconiestaveis 	 nervoso e operações 

, dro!! tivessem uma technica de plaatlca.mais primorosa, mais apura Fabricantes: Consullorlo li I'l1O TrnJa
no. 18 (dai tO lia 12, eNilo. Porque os seus joga daa tr, 6s 16,30) Teledores eram mais velozes, de 

da? 

Fundi~ão Guanabara 	 phone  U8õsorientavam o adversario 
com a sua celeridade. Por· 	 Como o IODO NATURAL transforma 05 esgo. Resldencla â rua EsRua da Gambôa, 114/118 -- Rio de Janeiro 
tanto, a tactlca dos nossos tados, debeis e pallidos em creaturas vigoro. teves J1IIl1or, 20, 
quad!'o! deve ter por base a A' venda nas casas do rarrw s..s, cheias dEi VEda, sem o auxilio de drogai' Telephone - i.i3i 

velocidade dos jogadores, so· 

bretudo, quando em confron AGENTES: D. Moritz & Cià. 	 ~:!~~D~ON~~~~~tt;~~r':.~i:J:!,I,:!:ra~!::;~~
to com adversal"io8 estran· 	 marinhas, nutre as glondulas dabGltadas 
gelros. O n0880 jõgo, em ap- Rua Felippe Schmidt, 39 - Florianopolis 	 ., em uma semana, revigora o sangu9, 


augnlenttl o peso, cria carnes riias, toni

~:~~~~~ ~~~C:r~en:~~, ~e~ro~1~~~~~~~~~~~~~~~_..______ _ 	 fica 05 nervos .. re.fauro as anergiall Missa 
belleza de rigidez de movi- , I 	 1!'ico lwJo l'Juttl os ulíllu.mtos tl i~~rh] oi'~!' m~~I;:~l: ~PCh~~J~I~~I~ r~~~J~.R;)~~r:;;~~~~ !ir" tmn!>lrurUlltm "UI CIl~n eK rlJI!.S,l'lU t Adeoto Ferreira, sementos de putros, mas é er- , / 	 e dIJ htl.'il'eIl('U" ,4! 11m nn\'O"Dllllo!r (II. !'lCI\'U 't rlll 'l; II~ c oa(>r"dR~ 

nlt'ntl1 (JIl I'(t "'11 1H' lIe~ t~Hjlt!l t· :ll"'lJ."b"zIÕC Pllr lt V. S, O!)!!!j ' 10 UO t\.\'n:HAl. nhora, filhos, filhas 
4'111 MrlllB con"'I.' nienln. l,,: uncentrUdll. l· genros convidamficlente, conduz á victorla. eIntroduzir tactlcas estrangel  !l{~lr~~~~r~'~I~l r~:ili,i~~~~ I~~;~:~:~~~ I~':: 	 :J!<!<imihl';cI-tuIILo Vlk('lp-- hoje rI.'

5t~m,lre i hdiS lhJ~IO!l . Alfirlll:1 n (i:l'!c;lcill crmhccltJo, uD i.\'(!r811Imc nll~, como 11. aos seus parentes erall, com que 8e annulla a que ft Ilri f1CipnJ c:nUM d €'6"''''' IUlIII !- "lill" r ira rnnt.~ dCRsn. preciosl1 !tll h!!· 
velocidade e se reduz o cam· 	 la udA. \ ' ik(!lpcontC!h t.:IOO\'Cl.t"!lIllu.11Õ pessoas amigas para

~cÂ\~·f·~\!ü,;)(ior~~o~.~~'n'L~~j!~'~ ..\'~: j ••:t<ltIUe8Roslrns. ,,( tô lJl\flOlIC!O Con· assistirem á missapo de acção dos jogadores, U mmdu C!SIf'!t (IIn('ciomu n 1II1ll, fllUl!	 !.i dC'!l'mJ"!\ :t ml'lhor fonte d e iOl.lU n:l -
IlIor II. IIOl tHl lo n!IO I, :l r l"O, 'p.l1nt lo pelo 	 que mandou celebrar no diaIncumbindo· os de restrictas OtKanhllno. E () rClIulludo 111,,::0 l· li !:::li1 ' 18D{';~~~,I{lli! :i,~ ~d~~I~~ 12~;~~f~ 


e determinadas missões, é I".lInsnço, t i nmgrA;~I . õ\ i rritl1hllilhul~." I lr~ " 'il,lnnl rt', ItII li<::9 k ilo:'! de nlltu:t', 10 do corrente mês, ás 7 bo

etl~(lt:tn1C'nt(J ~ E"pcrin:t'1! le \ 'jkelp durante um. ras, na Igreja do Sr. Jesusannullar-Ihes a qualidade ,\ f.:hlmJuln rr:rlJe iml".tlnnh.> - n 	 s'·rn llnll , flpcnn~. parat!on\'eneer·~do. 

~\~B" hcnl'!iC(ls !lohre orK1\· dos Passos (Menino Deus),r.nC'!U06 oprincipal. / ~~~~ CI~~l~U~!I\lt~'lr;;~ltC ll~ \'iI71\~~I:II~~r::rt~ 	 Jli51!ltl. ,"crú. com 8 1 ('~rl ll , Cll rl1eA ti 
dÜMt dt= muo - IUDO :"IO:\ T l lHM.. , pela passagem do 300 dia do 

nOI é mall aconlelhavel, ~õ~1!~: :1r"~V~~I~~'-;J!,li ~~I,,~~~o~~IX~'~·c~;'~ :ji~~I:'~':;~;i~~;;~l~~~~~1~i::,~~.r,~~~ lallecimento de 8CU sempre, Precisamos verificar, o que 
1H'~!>rIB8 que c nlo:or cJnlO :.! kllOM l!'1U lembrado filho, Irmão e cudentro do nOSdO ambiente e 	 ~~~C~"'tt~~nil: :~~f~~S~t~fl:: Il~~~~·'~I~~ ~~:~ICR~I~I~\~I~ ~~J~c:ge~~~.r\P:~:3â;:; nbado ANTONIO CARLOSde acOrdo com as nossas pos ~:~~':t'a~f,~=~\'~U1;r~~t':~:o I~t~~~\~~~~ 	 ludllfl lI8bl1aspliarmucluedroa:arl... FERRREIRA. A todos queIlbllldades lem adoptar Isso comparecerem a esse acto 

que é... estrangeiro. E' indls
ou aquillo, unicamente por· 	 LAIIOKATOKIO S ASSOCI.\IlOR nu naASIL, I.T IlA. 

MRua 1'."1Ino FernandeH. 49 Rio de Janeiro 	 de rellgillo e caridade 08 
seus sinceros agradecimenpensavel coordenar os es· I 	 tos.forçol, conjugá· los de modo 

a lerem mais producentes, E' FACIL APANHAI\ UMA ~VIKELP' 9\ 2V-2 

porém, tendo em consldera
67l·Pçlo as condições individuais GRlPPE, UM RE~f~IADO. OU UMA 

dos jogadorel, aproveitando 

ai 8ua8 qualidades. 
 PNEUMONIA ' I


MAS "'OM~~D(} O P'AMO'~ . 	 O advogado II v~::.1 m~~~:!:!~a.1'~~I~~~I1!'.~~~D~~!rSeis países estarão PE~TO:IW.. OEAWGJtO ~I I}m'!~!o~~~C~?ea~	 installa os «quadros.. 4 
presente ao Sul Am e- NAM K~ qUE ~ . do Batado que conflnlllla exercer lua proHulo perante a para os mesmos. I 

ricano de Bola ao .-----------------:.1 Côrte de appellaçio Preços modicoE!.. 

RUI Joio Pint.o, 14•:'10.:-;:;:,:;. "~': I-N-I-O~ FERIDA que resIsti 
Serviço gar.·antldocampeonato sul-americano 

de bola ao celtO, que serA lO uso d. 
v.-39 

I ::rx~:~o::s8~e Ai!:n~l, no eALENDULA eONeRETA 
Seil palies lar-se·lio re- a melhor pomada para leridas, quelmadural e 	 VENDE-SE ,~~j::~

presentar no torneio: Brasil, ulceras antiga com 106 metr08~efrente, por
Chlle~ Argentina, Perú, Uru· NAo C10ntundtr com a pomada commum de ealendala. 800 de fllndo, "Iltuada tia .ci guaye Equador. Eli:IJam CALENDULA CONCRETA em todas as 	 dade de Blgu8Ísu com duas

O campeonato terá inicio 	 pharmaclal. caIU pequenas, calesal, gran 
a 14 de Abril. Ma8 o Brasil de:' DiandlocaliPàltagem e masó deverá fazer a sua estréa Deposltario nelta capital: PBARM. STO. AGOSTINHO Inoff.Dsiva aos denU,' 

tóvô'6frado. Trata•• &! cõm o no lIegundo dia, que lerá o 	 Rua ConlelbeIro Mafra-16 Nió qu*lmà a bocc •• Fulvio Aduccl, á ' rüa JoIoi.Immedlato, Ui. pt to, IIS (80brado). v-·74j' 

\ 
I .,' '., < • 
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-'JÁ ESTOU . 
MUITO MAIS 
, . FORTE! 

Durante a convaloc::nça. 
os alir;icntos precisam ser ASSENHORASDEVEMUSAR :mbstanciaes, ppeli to50s~

Em su~ !dl~ i te !nUma Eómente o MEIGYPAN, de c de faeil digestão. A. 
g rande p oder bygienic.o. c ('otra mvl<2 s :iuu o ·;· nt0gjo~8 s sopus, mingaus e innu.. 

!t 6u~pe : :~ s , Irrit~ çõe!J vi< lz"ns I3. corrlm!otos, mole /l o meras sohremes!ls que se 

ti u" u (e 'o ·wgi'l;~ j8, m etdte ~ e todil sor tfl de doenças podem pre t -rkr COtn a 

lüca ls e gnrlih ç·rc~ervdi v~ . D r .~ g·" r iil Pd ~h"c(l, RiO. I\1 AI ZE!'f A DURYEA, 
rClt\1em todos e 5S~S re 
q uLitos, pF.·pordon ando 

MEDICOS E DENTISTAS I'	 aos conv3lo.::5,:cnt~ ~cn·:t . 

sivel augmento de e.ppe
Regislrem seus diplomll, no M. di EDUCAÇÃO E SAUDE. 	 ti le e u m ra pido resta

b elecimento àas cner&insF. C A S T R O perdidas. 

IUI Mnico n." 164 10.0 

..I.. 101 . 101A - EiPllnlJS 

do ("Iello - Rio de Jlneilo 
 • 

Inlolmlçõ.. ,'I.is -- R.meUs sêllo 	 Gr.ATIS! - Poça·no. 
lun c: .'ü~'~lp/~r do rIOS:JO no,.u 

-.--- ._-----=--- 1- . 1 	 ?~wc·~;;~~:~~.~ I-----:;;;í 
Com d le '0 C",,· c,,~ I

Sandal1as I 	 Ê;~~;~~~:~:~:: ~ de firas 
para verão 	 MA1 ZI-::-; ,\ " 'U"I!. ~ . ..\. t.:."... 10t•• '.\1 :!') .' t _ ~:iu 1'.,,1.. 

Remetia me G RAT1S o ICU li"ro. 

40CALÇADí)S 
HOME~_____ _de todas as 
(NDEREçC· _ _ _ ___ l

qualidades 

TAMANCOS MEXI
CANOS parZl.D.esanimado de tanto 

PRAIAS DE BANHOS 

Cintos - Chinelos - Bosoffrer e (ansado 
nés - LuvlIS, etc. 

Artigos para sapateide remédio! 
ros e selleiros 

o ~r. Leonel ~ilve, praçD n.O21 do 9.0 B8111- Cortume e Fábrica 
IbAo de Caçlldore8, Pelol.18, Rio OraoJe do Sul, de Calçados 
deciaro: 

«H:l muites amlO~, . vinba lIoflr~odo, dll1 e 001
f! BARREIROSY>te, de fortes dor~8 0011 O~ 1I0S e DO ~810ml. g() , Bcbretu· 

do epós qualquu reMçií(', 8f ndo ob ' lgado li Ir 1108 
pis, cinco e mill8 veze!! du rilo le /I noU", . Jti (leaóol
mado de 18010 80ftl'er e cansado de 'aDto~ rem1!dlo8, 
usei, flflnal, p,>r COD8tlho dI/: um camurOdtl, o «OAU!
NOQAL., pOdcodo garOD!!", com o lest~muDho 81~ de 
meua luperiores, que racuperfOl li allude por completo A.l~eureux 
IIpeD~1I com 6 frasco8 dtMe KrlÍDde depltratlvo». 

Pelotal, Rio Orande do 5ul. Depó,ito: ,RUI C. Mafll, 39 

(fIrma rr.conhecidG) 2l
Os Syphillllcol! ' ou Rheumllllcop, njilJ devem 

des8~; mllr; se tudo fOxperlmentaram e olldll lhes lIpro
veltou. devem recorrer, ~(lm perdll de Ifmpo, tiO eOA
LI~NOG~L» poderosc d ~pur~dcr· tonlco, fórmula do 
especlolll~<'I de vaI'" cultura, Dr. Frederico W. Romll
DO. A ao~', des&e IJrbode e etlicez medicamento, i 
raplda e lelr,lra, 101J0 113 primeiras dÓ8el. Vence pOli· 

dVl1meO~'el,'A~~NO~~L~~~ ~IÍ l:~~cb:~~~~:f:~~e rce
!ltDe a laude, sem eltragar qualquer orgAo porque é 
o UNICO ,ue diz NÃO CONTeR ALCOOL e que 
realmente 010 tem. 

Encontra-se em todas as Pharmaclas 
do BruU e RepubUau Sul-Amerloanas. 
N. 117 Ap. Lf.D. N. S P. - N. 91115 

I 
f 
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o BSTADO-Quarta-feira, 8 de Março de 1939 -
I····································· Com~an~ia -'iliança ~a Bahia»~i::~~~::,:~,: il [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 
o 	 e Fundad. em 1870 Sidc: BAHIA 

Ret:act)lio 8 OfflO!:llll • • • 

roa Jot.o PInto n. 1:1 l1.8 Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl Sequros T6rrestres e Maritim08
e., 

Te!. 1!:22-C~. rOB!al \eg Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor .Max». 

Capital ReallzlIdo Rs, 9.000:000imA.s::.:mH1 URA~ j: 	 = Célplllll e ReserviltI R~. 57.000:000
N. Capltlll./: I• SAlDAS I\IENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • Beua de rlliz (predloa e terrenos) Ra. t6.06"':~ 749 

Seguros effocluodoa em 1937 Rs. S.169.677:16.t$8õ4 

Sewestre 22$000 i. I • Reeeltllll em 1937 RI!. 22.635:.211$090 

Anllo 40$000 	 I . - - - • 

Trlme,lre ....""" 	 • Linha Fpolis.· Rio de Janeiro ILiiiha l'polis.-Rio de Janei ro Linha f'lorianopolis· • Slnlslros Pllgos em 1037 Rs. 3.797:õ80$050 

:~~ero avul5" ';= • Escala lt~ia~~~~~s.Francisco Eseala São Francisco Laguna. • 


No [nttrlol ; • Transpories de passsageiros I
I 	 _I 
. Opera com as mais modicas taxas emf!>$OOO • e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargas. • 

todo o territorio nacionalt:~ltro ~ • • 


Trlme8tre lr.$lólJO • Paquete -Carl Hcepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete -Max. • 
i
"naunclol mediante conlracto. «Anna. • 8 • Succursal no UrugUlIy; Reguladore. de llvllrllls e Repre· 

: :~~In~.cepcke. : ~~ dias 7 e ::2 dias 2 e 17 : seDlllole~ DOS orlDclpols cidades da AmerlclI, 
Europa e Alrlea. 

o. 3~!~~i~··.':~~"om~e~~~vfd~~iCII . • Saida á I hora da madrugada. • I 

• Embarque do Srs. passagei. Saidas ás 18 horas p. m. 1 Saídas á 1 hora da • 


0\ ::f~~n~ro:ee;~~~~:n:~!·.. • ros até ás 22 horas das vcs· madrugada. • Agentes em florianopolis 

arllgoo B.Ilgnlldo, • peras das sa ídas. •
'1----------.:1. ?;d~nS dejembarqucs aléd;\SI Ordcnsádel2'~barqIlCs até OrdJns de embarques alé • C A MP O S & (ia. IL O BO 

• luraS (~!id~;~peras 	 as s oras. s I~a:a:aí~~i.eras. RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39 

Cumprindo uma 	 : - ..' .---.--- - ___ o I Caixa pos!alI9-Telephone 1083-End. Tel. • ALLlANÇA. 


: Observações: ~rseia~s~~;;i:~t~e~~~e~~~?~~:~· d~o a~~~~:fá~ri~e ~aacc7~~: I Escriptorios em Itajahy, Laguna e
promessa • 	 a dos _,E' expressamente prohibida a acqllis ição de passagens bordo vapores. 
Todo o movimento de passageiros e cargas é leito pelo trapiche sito á ' Blumenau. Sub-Agente em Lages

~cD:.:':,O:ó~~b:~C~~:~:n,fil~~~t~~t. . Wta Maria». • 12-P) 
toa dOI 00SS08 I~itores. n seguinte • Para ma is informações. na séde da .. --.....;.-------------- 
carta, 1l6tiigna~~ pelo dr..Carlos de • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 
~~r~~~·· advogado 00 RIO de J". e á rua Conselheiro Malra n.' 30. I 

.\'enho com" presente cumprir • 	
. ~ 

~::'':n~~~u:,:l~a ~:::Ié ~c dl;~~I~.ç~~ O:.~~•• ~j~h~~:@;<·H%H~.~~$:I.'\';~.a~QiI1H._"~a.~~.ç_ 
horrlvels Boflrlm ento. do c5lomago. - - - - -

Faço·a unicamente com o foltltto 
de our utll As pesso". que "ol/rcm Que calorl
dO me.mo Ulhl Ha multo quo era 
conhecido em oaslI como de,,"t · 	 E a neve cái... 
do B~p:trêlbo dlJ:e.U,·o: .EII~ ,o!lre
mult.. do estom.go. , dl zli> mi.h. Rio. (P.C.) - A «Noite. e s

tampa photographlas encima· 
das com o titulo: «neve no 
Brasil em pleno verão». com 
a seguinte legenda. 

«Enquanto o carioca se 
queixa do calor nesta tempe· 
ratura senegalesca. que nos 
abala. a todos. a poucas bo· 
ras do Rio, aI! em Campos 
do JOl'dão, cál neve». 

A ph(ltogra~hia mostra peso 
soas da !amilia Simonsen co· 
bertas de lã e tiritando de 
fria, em plena encosta neva
da. e foi há pouco menos de 
dez dias». 

senbllra pent!Jizã.41a. 

AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

DR. CARLOS DE FREITAS Dr. Saulo RamosAS ENCOMMENDAS URGENTES
De IBctp. vivia em constflote re· 

j!lme: qudquer alimento mHls lorlo F.x.n~:I~\:t: To~~~~!Bllorr:3~=;:.·':n~:~~~P'~~d~~~~vl1h~~~ 	 Brandlo Filho 
rlvel na b6eea do e8tomego. um" 	 Rio de Janeiro ~---------------------------------~vl.COMDOR
alia In.upportavel. 	 EspeclaUsl1l em ParlOtf. Mo· 

& de certo pooto em diante os 	 lestlas de SeDhorle - Uro
male. .., aggravllram tanto que logIa -;,~~~u:ea'8l~~ Appa·me llzeram pen"lIr até que linho Svndic~IO Condor Ltda, Agentes'I I 	 Carlos Hmpcke S.A. 
ulcere. no eltomago. E nlio duvlao Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse ConBultorlo Rua Jclo Ploto. 7
multo de que lIIarohavll para 8 ui· 	 Telepho08 - 1.641. 
cera. pola li tinha feito uso de lo· lheiro Matta 35 Teleph. 1500 Reltdellcl..: RDa Visconde de Matriz: FLORIANOPOLlS 
numero. elpeelricoe. Inutilmente. O 	 Ooro Preto. ~~ Telepholle Filia.ls em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, La.ges, 

68 P. Laguna e S. Franclsco-Mostruarlo em Tubar9.o 
mal llIlIravll·le ceda vez mais: rol I--...----....-...-.......--...--_..-.---- ..- I 

~u::.':,I:~ecied:x'::rl:~~h~ ~ml~íi: 
x\f Clntra. Conlelho Ilbeoçoado I

:;"J:,::"~:.':!~:.~Igr~:~~ce~:1.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.;,;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;; REFRIGERADORES ELECTRICOS
1-------..... 11._--- 

~::io~°'g:.r!I~:e~::rs·I~~a~~":~: MEDIDORES DE LUZ A avilção Imerican. col
uppareilendo. e. 8gora. d~po\e de locada em segundo 

:~~•.:~~~~rin:~:~u:..~~~ar que 


Para quem eollreu Ilnnol segui· Precisa V. S. de medidor para sua instal- lagar

~O:dgo:~e~~r· d:tu~~bll~r:àde~e:~ lação? Procure obter na INSTALLADORA WASHINGTON, (v. A.) _ 

nlo belltel em vir a ptlbllco atlC'· 1 DE FLORIANOPOLlS O medidor marca Durante a eessllo da Camara
Wxr: ~:,~~cà~·p~~t:r;. ~':.ux~e~ SIEMENS. com absoluta garantia, porque dos Representantes, o sr. Col· 


:~t:~~~i':,~'":u:~:zft~ear~e~:: é O melhor. ~n~Sõed8tlC~:gf~de~~~al:s ~~~!~ 

::r:11':::"~~D!:ta:e:~oe:t:,~~~·. R. Trajano, 11 Phone 16~~i3 sentadas, no anno paslado, á


509ta::ld~~in~r:~:~wo. e~S:e Il~:~ 1õ__.......________..-. .-....-_-_-..-...-...- ..-..-.._-.---.........--= ;~:m~sIlGr:-~r~::ha:a,co::~ 

~r:!tr1O~~:r:.~ervlço , huma· 	 ~~~~~a~~o :Vi~~~oelr~u~~~~t 

vindo OI Estados UnIdos em 
segundo logar. Accre.centou 
que a revplaçllo de que uma 
naçllo especificada havia ato 
tingido. nllue ramo, uma «8U·Dr. Augusto de perioridade aurprehendente-, Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 

- nllo havia lido conhecida emPlula :--------------_______ Washington slnllo em Outu- DOIS modelos (de 90 e de 120 litros)
amboa de uma ecouomia surpreheudeulé, pois. em 24 

MEDICO borila eoalOmem meaos entllJlll el.elrlCA do qoe um 
~ - ..... Ile IIIIHrD ferro de éUlI'ommat em ! boral de servIço.ISiemens Schuckert S.A.I b" '~::r ••r feliz'uto. Mantemos em depósito todas as peça8 sobre- ...... - Materiais electricos em geral Em negoclos, amores, ter soro saleutes e mesmo mecaDiBmo8 completos.

(ONStJLTORJO DISTRIBillDOR NESTA PRAÇA: ~~e~~~d~:n~~a~i'200 I~~O se~~:
Rua Viclor Meirell.. o. 26 em ea508 de deaam!Dlol os proprletarloa strilo aUea
li 10 1/2 e da 2 li li horas 


Tel. 1406 Installadora de FlorlaDopoUs êa~~c;ep~s:at ~fJ7,Oru~r lehl
;:: :1'!:s,:u:.:~~~m:l~t:ivt~":!da!~rld~r:::::~a;::: 

RCaldeucla: Vlscoude Ouro R. Trajano, 11 Phofle 1674 ~:lr:bt~U~rl~~~:~~ca~o~pe~~!~ serem eoo,erladoll em sao Plllllo ou ao 1,o de ICDr.;ro. 

Prelo. 42 - Te!. 11565 


610 	 V - 80 de, fortuna e lalide. Nao hHlle.1 ,.--------~...-_lll_-------.... 
.. ,} 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Filia.ls
http:estom.go
mailto:j~h~~:@;<�H%H~.~~$:I.'\';~.a~QiI1H._"~a.~~.�


6 o ESTADO, a de Março de 1939 

ÚLliMA HORA I
IR~~~::~::~'7!11 (Ds~LI E.DIE· AOCESOTALDAO~) O .v~~~oR!~~~o EU-\ 
mio. ou 31.55 mio., a e,taçõo D.- I ervlço especla par4 I riCO vai reapparecer, 
vlntty, d. Londrel, irradiar. e.t. defendendo as côres do 
noite o JCSCJinte progrlmml, "ora Figueirense
ri" de Flo,i.n"poli.: RIO, 7 - O calor tem sido aqui ex A' custa de actuaçõ~s assom

20.20 - .World Alfoi"., pa cessivo. Um sol abrasador castigou hoje o brasas, brilhanlissimas, o anlii:0 
le'lro em inglê. por J. L. B,ierly, carioca. O thermometro marcou 36· á som arqueiro Eurico, impôs-se como 
0. B. E., P,,,fu,or de Direito tn-I um dos melhores guardiões do 
tarn.cion.1 CCothedr. Chichel.) n. bra. Estado.
Universid.de da O.ford. Defendendo o arco de seu

20.35 - .A últim. Crundo •. , RIO, 7 - O sr. ministro da Educa gremio, o Lauro Miiller, de !ta
Um progromm. em inglês po, Sle jahy, Eurico era uma authênlica
ph.n Poli. r e Ivor Vinogr.doff. ção declarou que ainda este anno não será a muratha, onde esbarravam os «ti
..Ãop:~:~~!~çio <f~ Stephen Potter. doptado o uniforme padrão para os escolares jolos-quentes~ dos mais podero

21 .40 - Noliciari~ em ingl~,. I sos «ariiiileiros. bJrriga-verà~s e
21.45- Signol horo,io de Grun brasileiros. paranaenses. 

wieh. Depois de occupar por tongo 
22.00 - Big Ben. O Côro d. LONDRES, 7. _ De acôrdo Iencommendou a varios esta- espaço de tempo a cidadela do 

.Flul Strut. . Regente, T. B. L.w- com as últimll" nollcias aqui leiroa particulares a conS glorioso club itajahyense, o gua
,en~;· 30 _ S. B Nr·· recebidas, a frota republicana trucção immediatn de 4 c/·u- po e agi! guarda-vala r~solveu 

abandonar o lutebol, conservanesp.~hol. 'g . ~n.. o 'CI'''O em ~u'ru~~~\~d~o~s~~t~!g~~:/:;i~ ~~~~r~~. de ti mil toneladas do, porém, o seu nome no car
~2.45 - Nobc,."o. em. p"rtu- dades, teudo por capilanea o taz da popularidade, dado que 

gue. e Not.. S~mon"1 ,obre " cruzadOl. «Cervantes», de .. MAHSELHA, i - O Com- a torcida de ltajahy nunca es · 
~:.c.do dOI denvado. do Algo· i.R50 toneladas. mandante do vapor hollandês queceu as suas façanhas. 

«Aurora» radiographou annu· Ha poucu tempo, Eurico lixou 
23.00 - Big Ben. Fim da Irans BELFAS'l', 7. - Foi hoje nciando que !ôra atacado por residencia nesta capital.

missio. • • iauçado 110 mar o ll'anslltlan- aviões, tendo uma das bom· Sabemos que o grande arqueiro 
CINE ODEON _ A', 19.30 ti co «Andes- , d~ 23 mil tone- bas cau~ado estragc,s na toro s~ prepara. para retomar á acti

.. No Velh" Chicag".. ladas, conõtrllldo D.am ser ~e de c.0~mando, po~ém, se~ vldade, pOiS no campeonato des-
CINE REX _ A·s 19.30 hOI.' , . empregado pela «Cr~ . l\I~la lazer vJCh~as. O navIO cont!- le. an~o, defend~r<í a ~neta do 

.. Manequim.. Heal Inglesa' pam a i\menca n\luva fi \'lllg('m pflrll Genova. Frguerrense, cUlo conluto ap 
CINE IMPERIAL - A·, 19 e do Sul. I ,. . - pare.cerá como seri.? candidato CO\l c:-olf' prCf;:) mrr!y,)J 1 U ~r. t~m a )lI'(I\08 

de ~Iur, puni p(':-;~lIir UIlI Omega, a t1u('stihl 
- DbLHl (lndla), 7. - O ma- rngles «Devonslme», que asslstru Esta, portanto, de parabens o de prc(,,'C) i: S('I·ulH(;,tria •.. _\p"IHl:' i;)U$OOU - o 

hatma Gandhi, em vista de o á rendição da iiha Minorca, es- gremio alvi-negro. pJ'cço <Ir': 11m rr.llIgio tOlJl1J\UIll , r': tJ ~r. 1(~l'ú 

govêrno de Rajkot ter con- lá em viagem para o porto llal'a toda a vida - 11m ..plo~io famoso ha aO 
Chuva abençoada! cordado em modinc!lr o re- puhlicano de Oandia . Pró Fausto 3IlnOS, pela sna precisi'io f' (lllrabilidad(' ... 

Aracajú, 7. - Estilo satis gime adoptado, desistiu da Os jogadores da selecção pau no\'o I'pllll!io para 


20.30 h"ra,••Cor.çioíde jogod"r.. , :- . LÇll\ DRES, 7.- O cruz~d?r ao hll!lo de cal;rpcao. 

Quando Ihp. inlprcssar IIIIl --

Yeitissimos os lavradores ser continuação da greve da fome. I~IO 7 - . Nolic.ia-sc que se lista designaram o arqueiro Ju- uso ou para prr.:õcnle cseolha 11m ()nu~;!u.seu 
~ipanos em virtude do desa Precisamente ás 14.30 boras e.stao extralllndo dlar'ame.nte 500 randyr para promover uma cot Gaslarí. quanlC) quizt>r c Irrú 11111 rrlllt!io 'fue 
bamento, ante-ontem, de chu de hOje,lIpós 4 dias de jejum, litros de petroleo da mma de tecta ~m beneficio do j.ogador é, por si mc~mo, lima f(\('omnwmhu:i'ill 41(' hom. 

Ghandi tomou uma laranjada. Lobato. Fausto dos Santos. Essa collevas • torrenciais em todo o gosto c ,le sahia ei;colhn ... 
Estado. 

BlZERTA (Tunisia), 7 .-~n- Bl-!ENOS AIRES, 7 - o el~- ~!~t~C~áj~~i~a f~~t ScioPacl~mp~~: 
Caiu da arvore e ~r:r~~e~r~stees~~~~ots~ n:;!~~ ~~~~~~~~~~t~~~~a J:I~5 ~~fl~~~ nato Brasileiro ~e Fl1teból. OMEGA 

o RECORDISTA MUNDIAL Oi PRECtsÃO 

morreu I"a~~o ~~t~~r3:d;:Pf~!~::sa:~ ~~beft~~OS, foi promptarnente O árbitrC? .do jogo 
O menor Virgilio, de t4 an- immedilltamente se dirigiram I - deCISIVo. 

nos de idade, filho do sr. para bordo, inutilizando-lhes MADRID, 7 _ Esta manhã o.s representa.ntes das Liga 
Virgi.lio M~u ra, e residente_ á os canhões e ~azendo desem- foram fuzilados v,írias cabeças Canoca e Paut~sta escolheram 
ayenll!o. RIO Branco n. 1/8, barcar 08 prüJectis. da subtevação cOl11l11l1nista CO!!- d.e co.ml11l1m acor.do, o sr. !/Ia ~!!:~~~~'I:',iI Vida SocIal I 
divertia-se ontem, ns li ho- A esquadra compõe-se de tra a Junta de Defesa. no .v,anna para )UIZ do lôg.O m.6rgem!te propriedade, ~ AlfNI\'F.RfI.-\RIClS ras, com outros companhei- 3 cruzadores e 8 destroyers d~CISIVO do Campeonato Brasl
1"08, numa chacara da rua e sua tripulação é de 4 mil IClro. ::s~~~a~:C:I~~:~eh~~re~~~~:~ I FA~EM ANNOS HOJE: 

Esteves Junior, bomens. cão, com uma xarqueada, ,I Sras.. Albina Ramos de Sousa, 


Alguns estavam trepadoS Foram denunciados boas casas de moradia com Mana Am~lIa Barros,. Laurlnda Mes· 
numa árvore, entre elles, ORAN (ArgeIiB), 7. - A la A. Associaçã? de Fu.teból ~r- água encanada, tendo uma qulla e .vlUva LudovlOa Oliveira.Não é regular
João. Ao tentar galgar um mosa «passionaria· cbegou gentl!la denunCIou á Flfa os )0- dellas installações para ne- S/lias.. Albelllna dE Queiroz e 

ramo mais alto, tão infeliz- de avião a esta cidade. gadores qandula, DaCl~nto, E- gócio, galpão para pouso de' Carlola. Siqueira Correia. ' 

mente o fez, qUlJ caiu, de A lnspectoria de vebi meal e. Plza, que . parllram do tropeiros, estrebarias, opti- j Srs.. Sylvlo Monato Chaves e Lau

grande altura, soHrendo grn.· PARIS, 7. - Diz-se que o culos vinha há tempos seu paIs COItI desllno ao Bra- mas pastagens terras de la- /0 Palm_ 

ves fracturas. cel. Cllsado se dirigiu ao ter- chamando os proprieta sil sem o prévio «passe' . voura, matos para lenha, etc.I Iovem:_.Am~ro_ Vidal, de Mello. 


A ambulancia policial, cha- rltoJ"Ío nacionllilsta para ne· rios de autos, omnibus -. _ Tratar com Nicolau An- Menina. luzI., 1:lh.nlla do sr. 

mada á !l,·esSa, recolheu o gociar a paz com o gral. (\ caminhiics para sub Embarcou, no dIa 5, a bordo do tonio Kretzer em Ang('Jina F/anclsco P. Braga. 

menor e conduziu· o, em ('s- Franco. metterem SI'US vehiculos «Aspirante Nascimento», com (S. ,José) • , MenIno: AlUno, IIIhlnho do sr. 

lado de «choque. para o Hos ao exame das condiçiies destino á Capital da República,· Manfredo de QueIroz lima, 

pital de Caridade, onde, boje, tecbnicas por parte daLONDRES, 7. - Corre a no
ás 7 horas, veio a fallecer. ticia de que o sr. Negrin se- quella repartição. ~em~~I~~~Ç~~mar~at;:;:~e~:eca!~ 93 t5Val- t Re~;~;~:;"ontem a gentil vlslla 

Foi, talvez, por não ter peonato Brasileiro do Remo, a do sr. Walter Mrlke, chefe geral deguirá para Nova York. 
encontrado em estado realizar-se no dia 19 do corren- vendas da Companhia Lanston do, - satislactorio os omnibus te. para o jOgo com o combina- Brasil S. A. 

MADRID, 7. - O conhecido da linha do districto da A embaixada seguiu assim do paulista deverá ser o se- - Visitou-nos, ontem, o sr. Pe
G.uydll eSCl'eveu outro. arti~(l, Trindade, que boje, de constituida: presidente Waldyr gUinte: Aymor(l; Domingos edro N. Kretzer, residente no Ball'IVARIA~ drzendo que a !talla nao terminou a suspensilo Grisard; auxiliares, Acyoli Vas- Florindo; Z('zé, DôdO e Cana· cao (Bom Retiro), cuja genllltza a 
admitte que os navios repu· das mesmas. concellos e João B. dos Santos; li; Adilson, Romeu ou Corva- gradecemos. 

--- -- blicanos espanhois desarma Está certo. O que, po remadores: Acyoli Vieira, Naza- Ibo Leite, Leonidas, Peraeio - Somos agradecidos ao sr. Ola-
Foi aposentado José Claro dos permaneçam. em Bizertll, rém, não nos parece reno Simas, Aurelio Sabino. e Carreiro. vo Mira, pela vl.sita que, onlem, nos 

da Bôa- Morte no l'lugO de devendo os mesmos serem regular é que a Inspec João Guimarães, Washington Fa- fez em companhia rlo nosso conter-
agente fiscal de imposto do rearmadoB e entregues ao toria não tivesse pro raco, Jairo Vaz, Octavio Aguiar, Porto Alegre, S - Há tem- raneo sr. Francisco B. Soarts. 
consumo, gr·al. Franco. videnciado para que o Joaquim Oliveira, Joflo Mattos e pos, a directoria do Ameri- Hó!WJmES 

povo não ficasse sem Getulio Braglia. cano Universitario enviou ESl30 hospedadas no GI6rla Hotel. 
Divorciaran~e, em. ViUa ai:taR!~, ~n~~I~·n~:!aVacra~ aquel petição ao dia correnle, asconducção entre uma dr. Miguel <hegadas no 7 do 

le districto e esta capI S. Francisco, 7 - Vencendo Tostes, então interinamente seguintes pessoas: Olymplo GuilhuI~eal (Portugal), Maria Flo- pital. E' desconhecido (l pa
tal, e vice-versa; pois, ante-ontem o Caxias. pela ex- á frente do govêrno do Es- me e CassIo Medeiros, de porto,..A
bavendo uma linha uni~I;~a e~l~o~~!a860:~ne~~ com radeiro do sr, Negrin. pressiva contagem de i.l ~ O, o tado, solicitando um auxilio legre; limes H. Rolh, de Piranagu3; 
ca em tráfego, suspen Athlelico conquistou o titulo de para collocar a sua praça Sylvlo Esplnhelra, de Blumenau; dr. 

A a bã á 1930 I lUO, i - Diz-se que está campeão do Norte do Estado. de esportes em condições Lothar Franz, de lIa/ahy; Domingosse. m n. ' s .• IOra~, para breve a construcção do dê·la, «ex abrupto», 
pllra a proxima temporada Ferreira Neves e Helio IdebuIgue

I e~!1em se, em sessao ordl- tunnel do «Pasmado», que ria, como foi, deixar bo
Rio, 7 - Falando á impren esportiva. CarneIro e famllia. de Lages.nalla, os membro8 do lnst. ligará o bairro de Botllfogo je em falta professores, 

sa carioca, o dr. Jules Himef, Agora, a interventoria re- FALLECHIENTOII~i:!iDl~ Geogr. de Santa Ca- ao do Leme. alumnos e o público, em 
presidente de cetebrisada Fila. metteu a referida petição á Falleceu, onlem, a rua Frei Cane

o obrigatoriamente sc declarOlJ que o local da realiza- Secretaria da Educliç110, afim ca n! 117, o jovem Joao Franzoni. 

F.lleceu um .ctor puh~!~~~s7 g-;n~~ICh~~~e~~~ servia. ção do proximo Campeonato de que esta se manifeste a O lêrelro safu de sua reslden!!!, ~s 


Mundial de Futeból será desig- respeito da pretensão dos 8 horas, para o <emllerlo d. Trln· 


geral, que della diaria 

Porto Alegre, 7 - Falleceu e coronel Llster chegaram á E s s a irregularidade 
Luxem- universitarioB. dade.o actor gaucho Americo Ra- França, em avião. foi trazido ao nOS80 co nado no Congresso de 


mos de Azevedo Junior, mala nhecimento por varios 
 burgo. Tres países candidata- . - Em sua resldencla, a rua La 
ram-se: Brasil, Argentina e Alle- Afim de resolver sôbre ages, lal/eceu ontem, o jovem Pedroconbecido por Azevedo Ju- WASHINGTON, 7 _. O go- prejudicados. manha approvaç110 ou não, do jôgo Menezes. Q seu enterramento foinior. vêrno dos Estados Unidos ________ . _. Av~by- x Clp, reune-se hoje effectuado, hOje, as 10 horas, no ce-

QUEM PERDEU? . Rio, 7 - Os jogadores argen- a g~~eC!o:~aq~: ~~~~~·minutos mlter!~,~~i~o. 
O sr. Licinio Medeiros de- ~i~~;mG;:~~t!~oselir:a!~mqU~ restantes, ser110 disputadOS Sera rezada, amanha, as 7 horas, 

positou na ge~encia d'Ç> gS· respectivo ..pass~. da Liga Ar- em uma nova partld~, a re~· na calhedral provlsorla (Igrela do 
T.ADO certa Importancla em gentina, assignaram, hoje, con- ~i:ar-8e iiabbado proxlmo, dia Rosario), missa por alma de d As
dlDheiro, encontrada na rua tracto com o Vasco. Gandulla . cendl~a Silva Cardoso. 
Tiradentes, e que entrega- recebeu 40 con tos de luv a s e -;;;;;;;:;;;;;;;;::;:::;:::;:::;:::;:;;;;;;;;;;;;:::;:::;:;;;;::;:;;;;;;:;:;;;;::; 
remos a quem provar ser seu Emeal 30 contos. Ambos terão : Representante: A. Gonçalves Sant08 & Cla. dono. " ordenado mensal de um conto ,p 

===;~~~~~~~~~~~~~~~~~~=I de reis. Curso C.tharinense de M.dureza ··;; 
:-__1I_2______________3::;:0~V.;;;;,;1~1__.125 por cent~ de re- RIO, 8 _ O America der

prov.çoes rotou o Gallcia, da Babia, MATRICULA 
C1íni~a ~édico· Porto Alegre, 7 - Nos por 2 11 1, num jôgo falboDr Pedro Cat.al&o 

• UI Q clrurglca exames vestibulares da Fa- de tecbnlca que decepcionou Acha-se aberta a matrícula do Curso 
das moleatias da cabeça e pescoço cultlade de Direito desta ca· a assistencia. No quadro de Madureza, que funcciona á Rua Joio 

pltal, houve 25 por cento de carioca destacaram-se ape Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. 
ESPECIALISTA EM reprovações. Falando sôbre nas o centro-médio Og e Os interessados seria attendidos~a 

OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS ~I:ssd:~~~ro~ ~~~~~~o: :u!~ ~~[~!~ d~u~el~o es!·~e:::Po séde do referido curso, diariamente, das 
D1ariam~~:'eB':l::rll~ ~u~2 ~r:l:n:,,~86 horas de modo geral, 08 exames 15 ás 21 horas• 


.:...~::;------(' ,----1-----~.,..~-... 1 vestibulares nllquelJa Facul- RIO, 8 - Segundo tudo 

• 3 r ! -21 d.de melhoraram multo, Indlc., '" seleoçllo cariocal·--6:r:8~-----...._------~15~1 
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