
A rumurosa renúncia do 
prefeito de Uruguayana 
0 coronel Flodoardo Silvl enviou um\o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 	 memorial ao interventGr Federal, 

I Director-gerente' Altino Flores explicando lua atitude 
Urnguayana, 8. - Há dias O prefeito tambam dirla-iu 

corria pela cidade o boato de um memorial ao Interventor,
ANNO XXIV Florianopolis-Quinta feIra, 9 de Março de 1939 N. 7609 	 que o prefeito Flodoardo Sil- explicando a renúncia, e en· 

va renunciaria seu cargo, des · vlou, ainEla, telegrammas 
gostoso com certas medidas ao presidente ~a República, 

~~~~f""a~ -If I f~fnan~~ n~f~n~B MASGEUROFILHEOFRESAT(Áo ft ~a~ar~:f~f~F~9~~~~;It~~!:I::!!a:~:~~~r~;!n~~~~?eo:t!~, ! guayana, m\ldidas cercendo- ç llo, ,e!l,6munosnao o ap--- Ira8 da lIutonomill municipal. preço e 8ympathia que des-

n~c~~~:nd:u!'iJ:~~I~:. aVel~oV~~' ~:c~:t1:o~~~,m:~~ ~r~~aFfo~~~r~~m~f~i~!~r~o . ao~ 
cobertll~ de a.8ucar restitue tem, com a renúncia irrevo- representantes das classes 

Rio 8 - As familias dos presos politicos há muito vêm pleiteando I,eso e força. gavel do pre!eito, secundado que o foram. cumprimentar, 
junto as ' au'toridades federais a sua ida para F~rnando de Noronha, E m ulgun. di.. SOlUenLe. muiLo mai. ~~~e~~~~.etárlO , Cachapuz de ~s~ad~n~~u~~~~,o, e:a~~~~o_:~ 
onde cumprem pena os conde"!nados pelo Tn~unal de Segurança. depressll do que pode imnginar.•5 ",n· O sr. Dario Canabarro, sub- em pról do .po!o! dentro dos 
Tal permissão, entretanto, não fora dada, em virtude da falta de ~~~b~~nri!:,::~ i ~:~.~~~~~,~ J.~::op! prefeito, assumiu o cargo, no salutares prmclplOs do Esta-
alojamento. Estando em vias de conclusão, porém,. as obras que o go- N!~~Ç~",~i~ :~~n!.i~~:;~n::':f:nç~. ~~~0.i 9ull:I perdurará at~ que se~ad_O_N_O_v_O.__•_____
vê.rn.0 mandou ex.ecutar .naquell~ presidio. estamos Inform,~dos de que ~ mui. ncee"'lrio tomur o liquido de ~~:~:~o SO~id:~~~~~~~\O~ll~ C f0 100 

ministro da Justiça vai perrnlttlr o embarque das famlhas para Fer ~~,:~ ~~~~~I~':~ ft~cgygr;'~~:;~:!~;~!~ gesto do coronel Flodoardo, on erenciaram 
nando de Noronha. "xi niio fieur ..tisf"itosrr{, reembol,.do, bem assim o dI'. Raul VaIlR, Bonnet e Gamelin 

Uma pretenção dos 
professores parti cula

res 

MANifESTOU-SE CO NTRA 
mo O CONSELHO ATUA
RIAL no MINISTERIO DO 

TRABALHO 

RIO, 8. - O Conselho A
tuarial do M·nisterio do TI'a
halho acaba de Sll manilcstar 
cootra a pretensão de alguns
professores particulares vi
sando a criação de um ins
tituto de pensão e aposenta
doria para a classe. 

Aqllclle oI'gão approvoll o 
parecer de um dI' sens ml'>m
broB. contrário á medida, sob 
a justificativa de que os pro
fessores já são associados do 
Inst!luto dos Commerciarios. 

O mesmo parecer suggcre 
uma fiscalização mais severa 
e emciente por parte do Ins 
tituto dos Commerciarios em 
benellcio dos professores, to
mando por bllse o cadastro 
de professores e estabeleci
mentos do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagogiéos. 

O número de professores
particulares attingil1, em 1934, 
em todo o pais, a cilra de 
30.015, assim distribuidos: São 
Paulo, 7056; Dislriclo Federal, 
4985; Minas. 4747, Rio Gran
de do Sul, 2831; Pernambuco, 
2091 ' BalIla, 1340; Estado do 
Rio, ' 1.209; e outros Estados, 
5956. 

As mii.cs snbC'lll (}lh' <1 8 p:l~t:~:" 
('()11l 11l 111l~, !lrC\l fJs : I ~, S lU l i l'\·j tl 

c~i(·i;H!:-;:lU cll'l il' ado c:,llla l L\ l <1o~ 

JL'll l(':-; c a ::; gcn;,d\'a:i l ell\'u!"i 

el a :.: tl'inuças. E:4a l! n 1':I'l.:l o 
Ilorque (J~ dcntis t a:-; l'l,,'!IIllUlt' lI 

,iam KolynQs t' ~.; pc<:i:dnJ(!I1tc 

p a ra aS c l'i an~ns, Os Dt: lltí6t a s 

Dê NOVe ENCANTO aoseu 
SORRISO com KOLYNOS 

snbc' Ul (1\1(' (·:-.tc! treme dClI t.al é 
d~ ar~:1I) sc'gUI'U l! :\l) Hl L'~l110 

lI !lllPO inh lrt'ludvn . c tjllC t!OIl
:-;C I' YU os 'lcnt e:,; hmpoí;; c cla l'tl!t 
c as J.!(>n ~,d vHs sadias. 

Adquira Kolynos - as cr i

:~::~~~ ~l:~~~~~(::C~I~~l~ustu :tJp'a-

LEMBRe-SE um CENTI
METRO é SUFFICIENTE 

o CREME DENTAL 

PASTILHAS 

McCOY 

o luccessor de 
Hitler ia Foi 

escolhido 

San Francisco, 8. 
- O capitão Fritz 
Weidmann, durante 
muito tempo ajudan
te pessoal de Hitler, 
assumiu o cargo de 
consul geral alemão, 
e declarou á impren. 
sa que o successor 
de Hitler, quando o 
«fuehrer» morrer, já 
foi escolhido, -mas 
não foi annunciado 
o nome». 

Hitler. que com
pletará 50 annos a 
20 de.Abril, queixa
se de que suas fôr
ças se estão esgo
tando sob o pêso 
do trabalho e das 
responsabilidades. 

se~r~tt1[~~ed:o Egdo~~e~~~~or da Paris, 8 - O minislro dos 
communa causou enorme pe- Estrangeiros, .sr_ Georges Bon
sar á população, que o esti net, çonrer~nclOu com.o .chefe do 
ma e admira dado o criterio Estado MaIOr do Exercito, ge
e dynamlsmo' que vem impri-n_e_r_al_G_am_el_in_._____ 

:(:~a~a~~~:derS~~~~!e~~~~~ A situação d~s a~~m
que data de mais de um anno. nos do Colleglo Militar 

O principal motivo do ges  de Porto Alegre< 
to do prefeito foi a desap- Porto Alegre, 8. - O coro
provação do projecto refe nel Luis Carlos !\forals, dire
rente ao calçamento da ci ctor do Collegio Militar,. ~e
dade, problema já ventilado cebeu telegramma do miDIS 
nas administrações anterio tro da Guerra solicitando que 
res, constituindo, até aqui, a informe, o quanto antes, o 
maior aspiração do povo. O número de alumnos e con
Tribunal de Contas vetou a tribuintes menores de 16 an
8uggesti10 de custear-se a nos, que desejam SUII trans
grande obra cobrando-se dez ferencla para o Collegio Mi
por cento sôbre os Impostos litar do Rio de Janeiro. 
já existentes de todos os con- Por esse motivo, está sendo 
tribulntes. Aquelle departa- solicitado aos pais ou respon
mento allega, contra a fór · saveis que compareçam ao 
mula contida no projeeto, que Collegio Militar para dizer se 
elle constitue uma bilri- autoriza,u, ou não, a Iran8
butação, sendo ainda contra (erencia em apreço. . 
o interêsse público, pois nllo Como as aula8 do ColleglO 
poderá pagar o tributo o Militar do Rio de Janei~o 
contribuinte que não fór be abrir-se-lio. a 1." de Abril, 
Dllficiado pelo melboramen- torna-se ml8tér que 08 Inte
to. ressados façam a declaraçlo 

O prefeito acaba de dirl- em apreço com a maior bre
glr ao povo um manifesto, vldade. . . . 

~~~~~d;e:~e~~:aaàl~d.f~l~~: G!r~~I~~~~, d~8B:!I,n~~t:~in~~ 
nal, que evidencia seu pro- o caso da transl'ormação do 
poslto de embaraçar a boa Colleglo Militar em E~cola 
SOlUÇa0 dos problemas muni- de Formaçllo de Cadetes, sen
cipais. ESlle documento está do em número !Ia 400 os 
vasado em linguagem ener alumnos em condições de se
gica, guir para o Rio. 

.... trlstel m.,1 1.0rl 
Teu bro.eultel 
IItil COII toue 

Antiseplico 
PRiSÃO 
DE VENTRE? 
EIi';ine os toxicos 

I' lei de 10110 Senbor,
16 le 11111 o 1l81T11T00SI! 

do organismo 

Aproveitamento dos 
radio-amadores nas o govêrno do Rio Grande estabeleceu as 
reservas militares cursos "Prés.. Noturnos 

RIO, 8. - O ministro Men
donça Lima acaba de appro

Porto Alegre 8 - Plenamente victoriosa está 
a campallha dos estudantes que pleiteavum & criação 
dos cursos prés nocturnos, com o fim de premitlir-sevaI' as nova8 instrucçües sô aos que exercem actividades durante o dia o ingresbre., radio·amadorismo na so nas escolas superiores, o que até aqu: era pratica · cional, em substituição ás de mente Impossivel.outubro de 1938. Em data de ontem, no despacho do. InteryentosSegundo a portaria do titu federal com o secretârio da Educação, fOI asslgnadolar da Viação, que exige 8 decreto criando os cursos prés nocturnos para a.condlçllo da nacionalidade diversas academias da Universidade do Porto Alebrasileira para os radlo-ama gre.dores, estes, a juizo do go Para a manutenção desses cursos, o govêrnovêrno, poderão ser aprovei. votará uma verba, segundo rÔra prometlido pelo dr.tadao nas reservas militares Coelho de Souza, quando da palestra que com s. s.de radlo-communlcações. tiveram os lideres da Campanha Pró·Criaçllo CursosTod08 os radlo-amlldores Prés Nocturnos.precisam 8e~ filiados ao or Nessa8 condições, desde já estilo abertas asgllo o((lclal coordenador da matriculas no Collegio Universitarlo para 08 candidaR_ M. R. tos desta capitlll e do interior do Estado, que deverão 

A policia persegue o apresentar certidão de idade original, atlestado de vac
cina e saúde, com :flrmas reconhecidas, attestado dejôgo clandestino Idoneidade, firmado por duas pessoas Idoneas, com fir
mas reconhecidas em cartorio, carteira de identidade,RIO, 8 - Proseguindo na cerUdllo de conclusllo da 5." série gymnaslal e duascampanha de repre88ao ao pbotograpbias.jOgo clandestino, as autori

dades da 2.' delegacia au
xlllar levaram a efleito uma 
grande diligência, que cul
minou com a prisão de nu 
merollos Infractorel. 

Outra com missão ao 
leneral Rabello FORTALEZA (V. A.) - Na localidade dê ~pe. neste Es-

RIO. 8 - Noticia-se que tado, appareceu um homem que chógue. émA()dasaspes!oasd Cl 
o general Manoel Rabeno'l 	 OLHOS OUVIDOS que o tOQUem. Chama 8e esse indiViduo Paulino Xavier ..~ é ~.agncu1
commandante da 6." Regilo Dr Joio de Araujo- " 'tor em Araripe. Ouvido pela feportagem, o "ho~em · ele~trico" de-
MllItar, que aqui se encon- • NARIZ, GARGANTA claron que liá tempos se lhe mc:áillestou uma dor ,estranha no cor. 
tra a cbamado do ministro po e desde então nlnquem p6de tocá-lo. p~ue recàoe choqu68da Guerra terá ao que pa- Elpecielllte do Centro de S.úd. - A••htent. d. prol. S.nson A t t t d ari '.........:1... _ 

rece, outra comml8são, a I Consultas dlarlas das 4 h 6 lj2--Rua Victor Melrelles, 24-:-Tel. 1447 electricos. ccreacen ou que em oma o v NAUIDQIO.., mas. sem 
l1e Inspector de engenharia. ~-----------------_• ....wtad•.• quo - a _ta CClJlltal '1-- a um oxamolÚCllc:o. 
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Homens que " oilette" 
trabalham 

Paris, 7 - Linha Maginot' tropas francesas noite e dia A linha Maginot é a senti-
está recebendo, por parte montam guarda á MugiD01 nella avançada da França, 

SI.' Y.S. ('.~(nH..\l·Cll- ~ (' dt'" HIJ~:':lr l!on l C'l:l. ;Í l1 t IÜl'. :lIH . ....:. clt"' t: orTn ir, dt1<1~ das autoridades francesas, amo em toda a sua extensão, 5e11- não sendo de estranhar que 
colhere ::, (un; d t' t'h:'ll 41 (· V~ntre-Livre c-m nlt:1\) copo de agua. I1:H) pios melhoramentos, no quo do estas augmentadas nos ui to das us attenções sejam pa

se relere ao seu a~pecto ex· tim(ls dias . !"fi ella dirigidas pelas auto 
T r)1nc dt i:l.:-> cn:1U.'1\.... .; lit.,,: Ventre-Livre h()jc. á noite, an :c;o; de ir p:U3. terior. Em toda a sua extensão, O sr. Bonnet recebéu os "idades militares francesas, 

a ('ama . q'. :t..'" :!111 :1: 11::1 jla~:-: :tr;i t) l·li a he m c :rah;lihai"tÍ. ,.'()111 p r:1ze l" . estão sendo plsnhldas cres- commandantes (ta linha, estu· ·precisamente neste momento 
cidas árvores. enquanto se dando o estado actua! de vi· em que se volta a [alar em 

XO~ p;!. i z ~:~ :": ;,j" :'"lI kan1::dns <1n TP '..1 W!O ns h onwn~: c:~ I(lrç:l(los iazem procede r.o re!orçllmento de Igilancia e fOI·tiricaçõ es e oro conl'licto a rmado na EuropR, 
a~s inl. pmTpll' ~r:;lJ : :llJ::lln :-;;('1]) u e;·waq;o c prcc i~;a1n ter o C;" t .lln ngo , os diversa! das SUBS partet;. denllndo severas medidas a rlepois de alguns dias relati 
in u..' :.:.t inn:-:: , o lh!;i..h.•, () !J ;,l,I:O , o.~ r i u ::, a (,:lbc~;:I , o ~ang\lc p rl:; a r ll.....ri:l:;. o =, . Grandes contingentes de respeit\) o . v"mente calmos . 
;~l·rYc ~: " C' (l ~: I) ral: :-:(. , 1 ' :'i:l"i;! :~ 1!!Wn i e n t.:C' ra f..·;}n , s"1nprc l~ : l l ! ,(· rf~:i l. :t saudt>. Il ····o•..•.••..••••.•••e••l ~~o~e•••••••Fa.:;a ('''~Tjj,) l H~ ' :. L' lpllW Véntre-Livre llnj('. ~í. noite. ai1tc~ d'2 donnir. a . . •Ventre-Livre l"'~ i j'iL'a :1 :: (';1111:ltia.:-; mtl~l.· lliarc.· :-:, do e:-. ~ \)ll1ago (: il1 iv::'tÍ 

j ~I-, ~. (' (l~ E'jl! : ' ;~ d.l ~ Stl!J:·q;u:t·j a ... ll1fl'l't:l<1a ::; C f(·nl;l ,' ll ta~:(-tl·~ t'Lxi~ 'as, i: IR F :\'t·nbfkir.) ' \'l'~lt'n( ' :: . q ll t" ,:~() 1:r:1lldt.' 111: ti (,;HlSalll ao sall~t!l' I' ú:-; ar {(';-las, · _._--_.__.__.- . 
,,,'li', "''''1''', ,'''' : :<, l ,; . :~ ~.),l::'~~L\;:: :~ r i !~l : f l :!~~~~~(·~~:- f 1j':!S';-l' ),,' ' L ~ ( l ~ ~~.::· t~)~l\lt~(>~:~Co jO~; l~.IJI;~~'

'1'1,11\1(,' Vent:-e-Livrc IIt>jt.' . :í. 111)it c. : Correioselau ~~ r~mmj ,8tl ~ Sut·fr~nça : 
1.( ·1111 1r('-:.:(' SC'l ll !l r {': 

Ventre-Livre Il:'i ,) (. plln~a nt(' I: FECHAMENTOS DAS MALAS: :
• Par::. o ~orte· EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 

'!'\ 'nha ~('tl\p re ('111 ca~:t • \11 n • SABBADO, ás 11 horas nos Correios • 
nlguil'" \'ic1j'o~ ele Ventre-Livre • Par~ O Sul. URUGUAY, ARGENTINA, CH!LE, BOLlVIA, PERU •• 

• '>'- • cada TERCA-FElRA, ás 11 horas nos Correios. 

: - Brasil-Europa em :2 dias - : 
• A G E N T E S: • 

-V-a-i--se-f-a-ze-r-m-e-sm-o-a-'---;;;;;;;;;';;;;;;;;;;~ I : ERNESTO RIGGENBACH & C ~ a. 1tda. :i 
revisão do Hymno OR. R!CARUO ii TelePho;:';' l1' l:::' nselheir@ m "'tll'l!!, F~!noPolis : 

Nacional GOTTS~'AN i: ••e••••••••••••~•• (~ @0~••~0e•••e(!e••: 
Rio, 7 -- Por portaria inter-l1"inisterial, de Ex- chefe de clJ

ontem, os ministros da Educação. da Guerra e nica do Declaração á Praça
da Marinha resolveram constituir uma com llCiANDO CYRIACO CHHISTOVAJ., .,baixa ils~ignado, dcclnra
missão de 7 membros, sendo 2 representantes Hospital d(~ 

a quem interes ~a r possa que s,' relirou da lirma q-\RISTO·
do Ministerio da Marinha, 2 representantes do Nuernberg Porto~Al2gre VAL & ULlS~ E:\' da qual fazia parle o sac io IRE ULlS
Ministerio da Guerra e 3 representantes do SÉA, pago c satisfeito de seu capital c lucros, confórme 
Ministerio da Educação, para fim de estudar (Prota. L. Burkhardt distractG arth ivadn na M. ju nta COl1llllcrcial soh na 2:1:-16,o 

e E. Kreuter) ao Atiantico assumindo () activa e pass ivo da firm a ex tincla c conlinuo poema e a música do Hymno Nacional e ando com o mesmo ramo de negóci ,' so b sua firm a indiapresentar parecer sôbre as modificações que, PORTO ALEGRE, 7 vi dua i á rua Con sel heiro Ma lri!. n" :m, tclcphone 111 5, onEspecialista emporventuia, lhes devam ser feitas. .- A propos 'to da a dc espera me recer de sua disti nta f rc~tlesia a mesmn con
Urnrgia Um al sideração dispensada á exlincta firma.bertura de um canal li 

gando Porto Alegre ao Florianopolis, 1" de Milrço de 19:19Alta cirurgIa, gyne Allant ico, n'J tic 'a'se que CYRIACO CIIRISTOVALcologia (doenças de essa obra cu,tará Dc accôrdo.
senboras) e partos. IR]'; S IIL1SSi':A:'; 50.000 cont05 e a sua

Cirurgia do systema (l-' irmas recon hecidas)cORltrucção demanclaroi 
nervoso e operações d.. tres 

5\'-5 
cêrca anno.

de plastlca. Accr~5Centa se, por
Consultoria 6 rua Tr~Ja outro lado. que com e.no, 18 (dD~ 10 IÍs 12, .. 
da~ 11'> li" 16,ÕO) T",le- se cena' o movlm~nto 

l'bone - t ,28-5 portuario desta cap'tal 
Residencia á rua Es augmtntará dt mais de 
teves Junior, 20. - 2 veze, dentro de 6 
Telepbonc -- 1.131 anno!, e a distância en' 

tre Porto Alegre e 11 
capital da República, por 
via maritima, será encurQuer ser feliz ? 

Em negocias, amores, tcr sor tada de cêrc! de 300 
te, saúde e realizar IlIdo que milhas e a travessia sercÍ 
dccsja? Mande 1$200 em sei los leita apena. em 48 ho

e cscreva ao prol. Ornar Khiva , 

Caixa Postal, 3407, Rio de Ja· 

ras. 


• RARMlENTE ESCAPAM Alf., neiro, que lhe indicará o meio 

.. A1AQUES DA TOSSE I1\RA de obter triumpho, prosperida· !!"""------


de, lortuna e saúde. Não hesite .;: ~~:~~J~~s~ -_••• ~~ ~ I Il 
. COM O MESMO VENDE-SE Up~i~!:~~ m. llaulO nSn10Smmo MARAVI· com lOS metros de frente, por 

I UiOSO: BROMlt. 800 de fundo, situada na cio 

d' dade de Biguassu com duas 
 MédIco c opcrndor

Ex·asslslenle do prnresRorcasas pequenas, cafesal. grlln· Br"D<lno I'lIlJu 
de mandlocal, pastagem e ma- Rio de ,llIlIolro 
to cerrado. Trata·se com o Especialista eDl Purlos, Mo

lestla . de Sonhorn. - Uro
dr. Fulvio Aducci, á rua JO. ão Ilcgla -;e~~~\ldCa~~~~ Appa·Quanto pagam de Pioto, 18 (sobrado). v-·lo 

Consultnrlo RUII Je:SO PI~to, 7 
Telcphone -- 1.641 

Reeldenc1a: Rua Visconde de 
Ouro Preto, 1L - 'l'elepbono 

1009.BQllO~~Pe~~t~Dee~m~~~~~~~! I-!·~~~r!".~n~!:!..~.! I68 P.Domlc08 e Legislação Fiscal da Secretaria da8 Finsnças .. loroa••• r.Yi.t... d. 1'a11 • oi. 

r~p:~!~Ore~~~~~,d:st~~~~fsa~ i~t:i.f:i~all~~e~ned~~~~e~b~gb~: !g~r-:~~:!;~~~~~::8;: ~~~~~~~~~=~I 
cada babitante dos muoicipio8 mineiros. ::Cla;:;.~~.~:;,:·:=~= Aos ãlumnos do Art. 100 e doVende-se uma casa 

capital, a contribuição média "per capita. é de 212$000'1 :;.:r"':C:.,;la:7;.c.s..;;;':MI:el;:,:I5:II;.:II;O~1 (urso Ciymnasial


POI' esse Interessante trabalho, verifica·se que, nesta l ·ltOI. 11. 'AVLO· A"n1da 11. 

seguindo-se Sabará com I04$800. Ainda por esscs mesmos há um anno construlda, si· 

dados, CODstata·se que o municiplo de Ypiranga figura com tuada a rua Piazza (Estreito), Acha-se aberta a matrícula de um curso diurno 


e nocturno intensivo rmathematica e c!J.imlca), para os 
a contribulçllo mais baixa ou spja com 4$260 por pessoa. Ore BuleRO Vianna ó~: :;2i:~ia.teT~arálUllru: alumn08 de I" á 5" serles. Os Interessados podel'ao 
obter Informações com o professor Martins Netto, no 
CURSO MILTOro;, das IR ás 18,30 horas.Siemens Schuckert s.A.1 J~n~E: M:o~ I_~r___ _~0~~i~4 15v.-15adente_lI_n._3,~~~ 75 

Materiais electricos em geral brado), Consultas da PR E CI SANDO 
. DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 1 ás 8 boras da tar- DEPURAR o SANGUE GONORRHEA CHRONICÂ 

de. Aos pobres _ Tome .6 , Nil.o desanime I A 8cir,ncia progrediu e há uma
Installldora de Florllnopolls Consultas no Hospt- fUJir fi Munira NOVIDADE que resolverá ' o seu caso. 

Ph 67 tal de Caridade. ás CeNaHte.. FERIDAS, Maximo slgillo. Carta para: 
MO R. Trajano, 11 f o.,. 1 . :-81 8 hol'&l da manhI. BSP~i~Ó8,':.BUI(A- CAIXA POSTAL 1849· S. PAULO

i 
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o ESTADO-Qulnta-fetra. 9 de Mar20 as 1939 , 3 
li 

ESTADO tt 8sroa."vo 
Porque os brasileiros Imeiro treino para a tempo- Estamos, pois, na eminen- 50 Riachuelo, campeão cathari-I Emygdio Cardoso Jr.:não é: acquislçl10 de Caxambú, é 
nao venceram a "Copa rada, constando o ens/lio de ela, de assistirmos 80 desap- nense do remo, que tomou pos-, apenas o velho associado do Ibem possivel que a vanguar
_ do Mund exercícios individuais pareclmento do futeból, o u- se a 26 do mês de Fevereiro, !«Riachuelo». E' um antigo de- da fique melhor com oa jo

. o" Dorival, Mlirin, Britto, Bar- nlco 6sporte que ainda faz ficou assim constituida: presi- I1 fünsor do clube, é um ele- gadores ccntractados e com 
Santos, S-Transltou por 6S- bosa. Medio, .Jocelyno, Natal, vibrar os ncnos do !loria- dente, Emydio Cardoso jor; 1". . mento que tem prestado as- Gonzalez. 

te porto. a bor?o du ·.Astu,rl- J/lyme, Carlinhos e Caxambú nopolltano... e 2°. vice-presidentes, Alfredo Islgnalados serviços ás admi-, - A Liga Carioca roi sci
as", o conhecido arbitro IU- foram jogadores que se Por que o nosso commér- Mliller e Manoel Galdino Viei- nlstraçõüs anteriores e com o entificada pelo S. Christovão 
glés lsaac. _Caswel,..d~ Qua- exercitaram. cio não empresta sua impres- ra; 1°. e 2°. secretarios, Victor qual sempre contaram os pre- da resoll!ção de prorogar 
d~o de JUizes ollcIals da O primeiro ensaio de con- cindivel collahoração a08 Ferreira da Silva e Adolpho sidentes que o antecederam;Ipor um anno. de acOrdo com 
LI~a Inglt'ze.. . junto terá lagar sexta-feira, homens que lutam e traba- Koeschel ; 1°. e 2°. thesoureiros, é finalmente um alvi-azul de uma das suaR clausulas, o 

l'alando á Imprensa santIs- pois o Flamengo prepara-se Iham pelo reerguimento do Carlos Edgar Morilz e Luis Eu- verdade, sempre dilposto a contracto do dianteiro Nena. 
til, ~ sr. Caswel accentuou o para o jôgo ami~to80 contra esporte bretão nesta capitar! genio Beirão; director de rega- trabalhar pelo clube Dahi a O S. Christovão communi
seglJlllte. ". o Súo Paulo, marcado pard o Só o tempo responderá á tas ~ OrlandO Cunha; director de acolhida espontanlila que te- cou á Liga Carioca desejar 

-. « .AssIsh nos JogaM .dos dia 1!J. nossa dolorosa pergunta! galpão, Henrique Moritz jor.; ve seu nome para r.residente Jcelebrar üo,os contractc!! 
~rasll~lros na «COP.1i ~tu.ndlab : - - or~dor, Walmor Wendhausen; do gremio da Rita Maria e com os jogadores Villegae, 
loram. üm parte. mIeItzes, a Quando o America mar" O novo thesoureiro da director de esportes terrestres, 8S demonstrações de sympa- Plcabéa, Magdal~na e Her · 
digo em parte, porque nào cou O goal O estu" F C D Waldyr Grisard; conselho fiscal, thla e agrado com que loi nandez, cujos compromissos
souberam aprovelta~ os ins- d t . d . ., Walter Lange, Alberto Moritz e recebida pelo numeroso qua- estão por terminar . 
tantes de oppor~u~ldade do an e C~:IIU a arvo~e e i te da Federa lio Narbal Viegas de Amorim; com- dro social «azurra. sua elei· .. . 
campeonato. Pl'ehmlUarmente BAHIA, i) (A: N .) - O JO";o O pro s den ç missão de syndicancia, Roberto ção para dIrigente supremo .- Em_ onlclO envI!,do Ú 
l1&:irllm Irre[fectiditmente na Amenca x G~hcla. rend_~u 31 CatharIDense de d~spo~tos, Milller, Jorge Daux e Celso da querida agremiação es- L~ga Ca~lOca, o ~- Chrlsto
primeira partida. agindo im- conlos. .A asslsteJl~I.a 101 uma dr. Adh"rbal Ramo~.,da SIlva, Silveira de Souza. portiva . vao e:cphcou a sltuaçli~ do 
.pensadamente contra os ad- das maIOres que Ja comparece - c.onvldou o c~nbeCldo espor- _ zagueiro Oswaldo, termlDan
versariolii, atacando-os com ram a jOgDS ~este ESla~o. I lista NeomezlO Malra, de~l\: Emygdio Cardoso Jr. e ltima do por propOr novo contra
aggressões. Isso tirou-lhes , Durante o lôgo regIstrou se, c~do secretário da A_ssocl~ .. V s... cto pelo prazo de um anno. 
tllmbem, certa sympathia da \1111 áccidenle lamentalveJ. Numa !çuo dos Cbronlstas EBPortt- a presl.denct~ do Clube estlpulr.ndo as lnvas em 10 
torcida. Esquadrll.o firme, bem jaqueira, existente nos fundos vos, para oecupar . o elevado Nautlco Rlachuelo - Ainda esta semana o contos. 
cons!ituido por elementos do campo da Graça, estava cargo de thesourelro daquel- ~'lamengu I'enovará o COD- - O Esperia venceu o 
capazes de figurare", nos muita gente. Quando o America la vntidade, cargo üsse que 1I Assumiu a presidencia do tracto com o jogador GOD- CampeonaLo Juvenil de Slio 
grandes conjuntos mundiais marcou o goal da viclória, o se encontrava vago,. com ,glorioso campeia catharlnen- zalez. Quanto a Waldemar, é Paulo. 
n~as ás vezüs perdendO ~ estudanle jo~o Chrispim caiu a renúncia dosr. Antomo Sa- :se do remo o destsC/!.do 111- quasi certo as coisas flca- - Realiza-se hoje, á noite, 
controle das sItuações rr.o- do alio da árvore, Iracturando IIUU!. iportlsta Emygdio Cardoso Jr., rem como estão, isto é: o em Niterói, o prelio amis
mentaneas, preferindo reolv!!- os dois braços. a pernalesquerda ~ ;uma das figuras mais prest!- jogador querer 20 contos por toso entre o Bangú e o Flu 
8S de modo dirlerente O e reCEbendo várias cxcoriaçOes C. N. Rlachuelo giosas do esporte barrlga- um aono e o clube oIJerecer mlnense, campel\o do Estsdo 
quadro brasileiro {oi um' ad- pelo corpo. i A nova directoria do valoro- verde. 30 por dois annos. E com a do Rio. 
versaria importante e basta Seu estado inspira cuidados. I 
ter ~o aofin~ com a hali~ Os 0gadores do Americ~! ~-=_- ~-~~~--=-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..= . -- -= - - - -=---

AInda nesse jogo tivessem entrevistados pela reportagem I 
mais controle d~s nerVQS esporliva, elo~iaram o padrão Durante o I 
mais energias para domina; do futebol que é jogado neste EDUARDO MULLEB É FÁCil GASTAR MAiS, PORÉM, 
o ambiente, aliás muito fa- Estado. 
voravel e o .te8m,. do Brasil verao e senhora participam aos É DIFíCil OBTER MAIS DO 

s estllS horas estaria procla- Os estatutos da F. C, (C'd d h" . ) I parentes e pessoas de 

mado campeão mundIal. Foi D. soffrerão várias UI li os Iguenlcos suas relações o nascl
pena, porque o Brasil apre· modificações Ouraute.o ve,·ao é precleo redo- menta de seu filho que Ofer~ffi~ 
sen~ou um qUlldro valoroso, Consta que a actual dire- ~~:rc~r..~~::.dO com a atlmentaçBo CARLOS ALBERTO 

cheH, de bons el.ementos. mas ctoria da Fllderação Catha- A regra gerlll para a nllmentaçQo a 1.0 do corrente m~8, 

um tanto deSOrIentado pela rinense de Desportos pre- nos laClent". é. 8ellulnte:.0 leite na cidade . de Blumenau. 

errooea. interpr~taçào das tende introduzir várias mo- ~ét~r~e:ol:d~bsltá~d:~.' ~~t~rl~:~~: 

reg~as IDglesBs. Em compe.n- dHicações DOS seus estatu. deve ser dlfundldll ente todus 8BI~~-------~--!1 

saçao, 0!l eu~opfluS apreCla- los, tendentes a torná-lo!! mlle" pura que 1\ sigam, rlgoro.a- 92 5 V. - 3 

ram parttdas Impo~ta.ntes exe- mais claro,; e compreheusi- meol'" a bem do~ filbos . Como 88 ea
cutadas pelOS braSileiros. dano veis dendo novll I'edacção be, allld!1 bB mUllas mie. quo dao ~_____...' 
tIo demo~strn ção soherb~s a I1lguns artiJ{os um tanto ~~8d~·g~~:g!a~~a';;e~~~a~~~:I: fbaO~ I
aOR a~reCladoreG do . futeltol. obscuros. OOC8S' tnnbobldes em agun com açu  (asa Electrl"ca 
Acredito que, segulDdo os _ ctlr. cau'aJor•• de fermeotações e 
brasileiros o espirito das re- N d f't I de8orde.ns ga8Iro-lnteBlln~I•. 
gras iogllls8.s. magnifico se. . a a elo. . A. crianças até 6 meses, alem do vende medidores e 
rá o futuro desse eSrlorte nes- hm Virtude da precafl8 lelle. matoroo, só devem receberco
tli lindo país».' ~~~!Ç~~!:~tllLD~I~irfute~~1 ~~t:: ~~ei!~~~ja~~ubf.U~!:~:I~~ ~I:~~~~~ installa os «quadros)) 

rig :l. vertle, as a rchibanca- ~gD:Urt!~ ul:;~Il~rc~oge~1!lt~a d:;g;~ para os mesmos. PROCURE OAGENTE fORO
O Flamengo treina 0115 do ox-estadlo .Adolpbo ti melbor maneira de aUmentar o Preços modicos. 
Rio, 8 - O Flamengo I'ea- Konder~ não serllo recon':!- fllbo. Se fossem observados esles 

lIzoll domingo último, o pl'i- tru!das. ~~~~:g~:l ~~~a,:gr~~rl:~ ~:~~resC[~: Rue João Pinto, 14 
rem desordens gastro ioleotl081s, in
dlcam-sll, alem do r.glme al!mentar, Serviço garantido 
OR c8.elo&108 de cololo e o Eldofor
~~~:j~~ae~~Ifqa~I~~8oguq~::;I~f~~:I~~':.I"~18~-·-----V-"'!4'!!'O':1 Mio ha FERIDA que resista 
comb.tem a. fermeotaçõeB e delel- .  I 
dem as muucass Inte.ttnalR, da. Irrl- _~ lO u.o di ' 
lações. I 


Dr. Migue~ Boabeid CALENDULA CONCRETA 
sua a melhor pomada para feridas, queimaduras 11 

ulceras antigas 
, Nilo r.onfundlr com a pomada commum de Calenduls. 

E C L E C T I C A reassumiu 
ANNUHCI08 ao. Jor- clínica 

:.~ : B::!i~a: : Consultorio: ExiJsm CALENDULA CONCRE'l'A em todas a8 
eldraDgeke. JOdO Pinto, 13 (sobr.) pharmaciaB. 

RUI! 16......, Ir ......~~! 

tl;~~:I"-'c.l:!~.;.~.mr.. !l8 7v-5 

-.. _ -_ -- -._ . ~- -----

O advogado -, 

José Aeeado Soares Moreira 
aommDDlco 1101 NDS clIente desta cl!pllal e do Interior 
do Balido que conHaaa I aeroer lua proUado perante a 

Côrte de appeUação 

M(U AMic,o, PRR.~ TOSf,U UJ 
~o· ACONSllHO ot? I\tMtDi.o, 

A CAIXA SANITARIA KELLY 
E' a última palavra no genero 

Simples como um brinquedo de criança 

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

Belleza e efiieienela ineontestaveis 

Fabricantes: 

Fundi~ão Guanabara 
Rua da Gambôa, 1141118 - Rio de Janeiro 

A' venda nas casas do ramo 

AGENTES: D. Morilz & Cia. 
I________________________________~~·Rua Felippe Sc:hmldt. 39 - FlorianopoU. [X(fLENTE TONICO D~S PULMOt~ 

\ ' 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:c.l:!~.;.~.mr
http:de8orde.ns
http:destsC/!.do


() EbTADO~ Quinta~reira, 9 de Marco dt 'W:19 
- z ...'CfteÃ « • ~§Mtsm - ccwq r m:tt1tr:W r'nwnm . 	 _x 

• ••:••_. '. ......._... .*w~w"'~ ..< '--=:l- .:::-~~",' . Diz-se prima do general 

~i? A' C':! "~Iê- E"·(.j ~ .~,.'( Franco' 	 .. ':-,' () 11~~. 
.. ~~ .L.: .:.y -' ' , "ll,~" i Porto Alegre, 7 - Os jor
:~ Aconselhamos o afamado ' MB- OOIDEINDIANO de Sal- " : rlj·" ~ ~ , l j r. ~. nais noticiam que se eIICOIl 

~~ mento Baràta,tprolessor de P~1tolog1a da Fac~dade de Mi;- '! / 'J~' ~~ e~~:~~I~~fJ~a~o~lll~~a ~ees~~ 
,t;- dicins de Porto Alegre. E' j!.dalllveJ na expulsão de vermes, "'" I são, Isabel Martiu Franco, 
~. ta! comolomul'igs.s oxim-us, ancylostomus, atc.30 l:.nU08 do ~ O I/f!!"!a~ . A ....OSSE' Que roi casada com Gabl'id 
~_': URO têm demollsti'ado a s"a 'eHicacla. ~ "~U~ " , Fnmco, rülleo;itlo,,, qUe "n,' 

! E' DE EFFEITO SENSACIONAL primo de general Franco, 

: 	 D f:. P O S j 1 A f ' Of:i. _' .'!, ..Ica~No....s~;';;~~$:~~:~:~=,~!~t'i';.':J';!~~:~:::I!~~~~~~ Elevado para 6.00Õ~
!, 1'~ Cl\HLOS r'10f2í:)CJ:<E SiA-,l~'10rianOpOHS .sca.ro"~'''!!l"i 'H,os,do...,snopeilocnascoslas,lnsomnl.. número de aviões mi
'-1, .( J.;~ ~ . . I : ~~:~:d~i09~~3~~11:tl!~ ~:r:rto~t::ce !::r~:.;:.!:o~~~!,c~s~= litares 
~~~~~~~~_ii$.~$< O ••• ;'ii!~Ü'#•••4I!.~.'~ •••• \.... losso dos !ube<cuioso$ tomando"" conv"nie"tomonle. O W h' t 7 (U P) P 

,~~~-== =-wN~: t ~~J:r,~:.T~~~l~n!ác~id:~:! ~:!Ss,!ed!~= :n~~s::~o:.c~:~: 54 v~~o!n;o~~~a ~8,' o' S-;na3~~
J , " . te", só o CCI,o-RATOSSE, que _ baroto. não 'em .osgu.rlla anp"o" " 
: ) S~~GUE! SA~Gllf.! S!HGUf] t:; ;s:. ~iF;ãÜ..hiHâ.:i.iV. "remh=:n-na $!)miJl'C ~ e:~ _.;"__ ' a~ Pl'~j~Uctoo~~e~i ~e e~r~~: 

~S!ll @~ 11 ~ n~ ~ nI ~ \ 'L~LOYD BRASILEIRO I~~J':nil~~!~ d~e d~~::!:, ::~i'~~ ~ ih-l nlhh", n u l ~ll' lordena o aU!lDl~nto da (orça
L " «PATRIMONIO NACIONAL» ~:r~~O~o 8eé~~~~~0:, um total 

~ (formula itiemã1 i:,,,I'' LlsHA ',\RACAJ~IPORTO A~E!3HF. (l':sra o Norte ~s~im sendo, o Senado, uu~ . ' , ~ r~o Sahhado, e p,ara o ::iul na quarta lell'a): .C OMTE, AL- torlzou a constrllcção d" 
) E,o muco fortificante 00 ~ ICIDI<?», «Co,MTE, CAPELLA», e «A NNlBAL BENEVOLO., mais 500 appareihos do que 
~ mUlta0 com 8 elemelllos 111 LINHA PENEDO/LAGUNA' ,,~!URTINHO» e «M1RANDA" !L Camara 

IODlco~: l'hospholO, Cal- li LINHA mO, LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO»,,_,_~~,._._, 
cio, Ar""ui... t.,:, VClDôdato, li TUTOYA/FI.ORlANOPOLlS I 
etc. Co~n (; ~"u \la" fi') fim F R E T E S D E C A R G lJ E I R O S OH, UIIRIUlllL B,nnBiilO Ide 20 dl~e., nola-3<l: PIII \I UH 11 

l' - LcvsntRme"lo ,~,'r~1 VAPORES ESPERADOS' CLINICA GERAL -',;;:.:;- , 	
11 

das fôr~.\::: ~ vcil~ tn~m~ab· PARA O SUL: l 
ta do <lP9~\He; CU Rl'l'IJ3A , dia 9 do corrente para Rio ("ande, Pelo, l Curso de especilizaçilo 1,,' 	 ·~Ge 2'.. D"~~v:ml'~!'m'ot(, por tas e Porto Alegre, ~ em molestia do Pulmão, ;

~D~U;i~ ~E~lf~~ç,~~~~d:~t~~~~~i;~;: c p(Jl~~lIlT~gr; ,\PELI,i\: dia to JlIlr!l Rio Gl'ande, Pelolas I Tratn'T~~~rc,::!~~~rno da 
11 ""'6 

A. ((lHa de vlYClddad.;>, G !listeza ou so· 3'--Co",b~~ç r~dk!\1 ,I" PARA O NORTE: 	 ! BRONCHITE-ATHSMA 
nl&!u6,'o" u inào!eüci ,~ que torno o trabalhador 
inc'- ·r:,,:". ·:k· p!cd\: :.'.:: rJ que ~e espera ddle - ctep'~~,ã{] n~t'Y0~~1 ~ de ~' 1Il' CUBATAo: dia 10 do c01'1'ente, pam Paraullgllá, Anto, I PNEUMOTHORAXr.	 I
!!K;;: !'edl)l"j~ !,~ de ~m!.:;):; o; nina. Santos, luo de Janeiro, S, Salvador, RecHe, MIlCáu,I' 


guica-Vicio . (,; P~I; t: e c Pr0guicc: -Dcença. a cmacteIis' ~exc'~ ; Areia BI'p.nca, Ar!lcaly, Fortal.'za, Camocim e 'I' lItoya, COl1sultorio: Ru. João Pin
fica d a "O~Huçõo". da qual e \lm dOE symptomas mais ,1' - f,tl(;",:(·mo d~ ,)!!;;: MIRANDA: dia 10 para Jtlljall~', $ , Francisco, Santos. lo, 13 {Sob.)-Phone 1595. 


<"uhüeil' c\~ 1 n 3 eJlos; Angra dos Reis, Rio, Víctóri>t , Curavelll:ls, [ihen8, S, S ,Liva- Residencia: Holel Gl6ri. 
Pena c;Jmbalô?J i .'!;StJ pr(~guiçl'l àoz-nHa. basla toma: O ::'""~n~l'l,,i é Ilma(iiP.o- dor, Aracsjú e Peuedo, 

t:: '1118 (,· ! l€: . d~'" r~..$l.:;. r:'ód~ c\c:! - nào e a Pre

I
dI! desc...b~;t;. ~-:ffülí!!c••-.. 	 Phone 1320 

a "Neo· N.::calorina", q :~-:' l'2:: tií '.itJ ao entenno a saudê é 


O,;:~~~~~~~,';i, . h tWEi ~,(;~, DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PI(Ei'EREN- (orrsullas, das 13 ás 15 horas. 

[1. N co - !'·kcalo:-: :l':': i: ll;!! ·" ~i.~: ii ugo pOJ~lOSO. acon	 elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO, r_::;=4::;2-::;P::;, ==::=:=:=== 

d:::: i.~.E~'].IJO em ccr',; ',;!' .õ:; r GS~C1!:> (;t... n :-?l1do tetJachlO!eto de 
carbun·~ ~ l !l soluto r,.-:,lido e optimamonte tolerado pE'lo 	 '--'---"'""11 =------.,---' - Novo avião de

I 
typo de

tgpnCia-' RI1~ João Pi:JtO' Armazem - Cáis Badaró'l observação
9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 WASHINGTON, 7 _ Um 

--....~-~-'---- alto funcionario do Departamen ' 
lo da Marinha declarou aos jOl

H. 	 C. DA COSTA - Agente nalistas que as primeiras expc
riencias leitas no dia 4 com um 
novo typo de avia0 de obser, 
vaçllo. empregada na marinlu

MEDICOS E DENTISTAS 	 de guerra, loram coroadas do 
mais completo exito.

RegÍltrem $lul diplomo•. no M, de EDUCAÇÃO E SAUDE, 	 Essa expericncia [oi secrela, 

F_ C A S T R O 	 ~~: ::s:ct~~~scc~~~~:!Od~e~~a;:r~ 
do C••lollo - Rio de J.n~iro , 	 menlo substituidos por app"re,~M~~~1~1~~~1~'1~A-~~NJ' :::__·________ h~~;=====~=~=========~lv~~a~~~0~~~m~a2ri~~~W~S~~~h~b~re_v_~

lhos do typo h(\je cns"iado,
Informações 91ali, -- R.meUI lêllo, 

~===_~<=:r.I..!WWS"",,,':=''._::-:'~_:c=',_:=,===:::::=~~~ I 	 I Molestias dos rins e coracão ;'A1JtiAíICOS I ''	 [FRACõS"' a'11-as o IONICARDIUM tonlco dos rins e do coraçaó limpa 8 I roalEM : 
bexIga, OB rins, 88 nephfttof!', areia8. 001108.8 renais; uugmenia as 
urlol.tS, Tira 8S locosções doa pés e rosto, bydropsias, falta dl\ 1T1~r.Jf.n fi t dSana

t-	 lIreoso a oar, palpitações, dôrea do cQraçlio, Utitl!1ll8, broncblte aSlbmaUca, It dlh~de Iras nrterio,.c!erose, no/OM; DA till,V.-\ SU,VEm" 

para verão Remedio8 	das senhorasI E' o tnDloo utnro-ovarlo SEDAN'l'OL qU& re~tllue a f8utle fi !'iELmm Temco r 
Cp\LÇADI;;)S ~,~~~:~3~f~:sa~~~!~, ~~~~tl~:8 ~~~~~~:' J~6~\~ro~I~~~~iJ~:8~~'i~~ ...; r o s s e 5.Combate 

a. Ílemorrbaglae, antes o depois tio plirlo; contra lodns 88 enlur- 8ronchites,
de 	todas as mldlldes das .or.bor8i de qualquer Idade, , CatLarros 

qualidades L08õe8 do coração l' asthma Pulmonares, ' 

TAMANCOS MEXI (,"\)ntraU~~dr~p~i!~'l'~~~~:c~~d:'~Pf~~l~c~c ~~,d~~lP~t~!õe~.al~.~r: Dôr nas costaf.Desanimado de tanto CANOS para ~,~'1:i~l.d,~a rh~~!8~1,::~~í:Rijeb;:o~an:Bb~~~, ~~::~a~~gn8.~~e~L~~~:s e no peito
PRAIAS DE BANHOS no cOfnçi1o poutlidas nos rlus e iucbações, 	 Nlo confUDflLr _ 1'_ 06 

AOS fracm~ e convalescentes VINHO CREQSOTADO
Cintos - Chinelos - Bo Devem uuar o S'l'El'iO:INO, Que faz engordar, augmenta osoffrer e cansado vigor doa musculOM e dos nervas. Fortalece o SRogue nas pes,

nés - Luvas, etc. soas antimiCllS, Ev!la a tuberculose, cicatriza 09 pulmões doente8 
com pontadas, losse. dores no peito e nas cosl8", parnn. Iracas 
lingu" 8ul~ , \ ura a ncuraslbeDla, o desan!mo e a dyspep.la, e a 
cOilvaleSceoçlt é raplda,de remédio I Artigos para sapatei 08. DIRLMR MOBLLMIII 

ros e selleiros ~yphil1i8 - PeUo - RheumatislUo Com pr';llclI l!OS bospllllls 
curopell~o H. Leooel Sllve, prQ~a n.O 21 do 9,0 Bata Cortume e Fábrica G!een~ ~JrI:O~~~~;~~: ~~tl~~D~~e~a!;:~lll~o :zb:~:~, t~~~~~ 

lhão de Cliçadorcl!, Pelot"ll, Rio GranJe do Sul, de Calçados dartbros, esplnbes, 1151ulao, purgações, ferlíia~, cancros, e8ero' CLINICA MEDICA 1<.11 
d.clar.1: plrUt8s rbeumaUsTdo, Unlco dcpurelh'o que limpa o c/)rp/), tOlll GERAL 


«Ha milites-aDD08, vlnba 8orrr~ndo, dtll e noi o engorda, Cou:lulln~ d1S
llca 	 10 ii~ i2 er "BARREIROS:<I O~p08ItarI8s; toda. a. drogaria. de SAo Paulo e Rio, ni<S 16 á3 18 horas 
INSTITUTO DB ELE'rROCARte, dll ' ft1rtell dm~B nos O~811!l e no elllomtill''', sobretu, 

do após ' qualquer rel~lç!lo, sendo obdgaQo Il Ir 008 DIOGRAPHlA CLINIC.o\. 
pés, cinco I! mais veus duraule Il Doí! l' . Já deSD!I!	 Cnr90 de aperlelçollm€nto emAS SJ~NHORAS DEVEM USARmodo de 18010 8Qffrer 11 cl\n8i1~lo ele tl!Dlo~ remedHlR, doenças do eoraç!!o l<II"I(008
usei, afinai, pvr CODlldho d~ um CDn:<ti~dll, o «GALE Em 8uü tdle:te intima eómente o MEIGYPAN, de Uoo preciao .Iss molllsttll. csr

dlsClill por traf!ldOll eJectrlo08)grande pudor hygienlco, c ontra lnoles;ia8 c Qn!,'gio388NOOAL.,pod~ndo gRran\lr, cem o leet~muDho até 	 dI! IA.l~eureuxmeus lupe)loree, qlle roouperí>1 a lI/1ude ,por c(Jmpleto e eu.peÍlIIS, Irrltlições vilg i nal~, corrimenCoa, molea OLINJ~~A~EDORJ-~~~~Do. 
IlptnilS com 6 !rascos d~!se g'ónde depura!lvolt, tial! ute;()'v,'g lllsls, meltiles e toda 80lte de doenças NERVOSO 

Pelollls, RIo Grande do Sul. Depó.lto: Ru~ C. Mal,., 39 loclli~ " gr'H!,!'; r>r,,"' l1rVlIlivtl. Drcg7,rio Pac.h~co, RiO, GABINETE DE ELECTRO· 
TERArIA 

Onde.~ curtE!. !Wla:u:t nltra~v(o
(Firm8 ';tcCllhccldi!l) let89, Ralos Infra-vel'llli!lboa e22 

Os Syphlllllooa ou Rheumlltlcol, não dev~m Blectrlc!dade mê<IJcn 
delao!mar; lIe tudo experImentaram e nada Ibel! apro taberatorloa de IlclOSGD
veitou. devem recorrer, lIem perdI! de lempr-, 110 «GA	 PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE pia e Au41fSeB Cllnillll 
LENOOAL,. poderoao d~pur~d,',r·tCtDico, fórmula do BxalDel de 8IInJ(U1I para ..dta
.apeclllll.tll de VlISl1I tullurp, ,;)1'. Fredrrlco W. Rom~ 1I00lltlcO da ByplrlUa (reaCO<1es IN60 faça experiencias IAntenor Morais de
DO. A aoçl" desee gr;;nde e etfJc/;z medlcameoto, é 	 Wsuermann ,do Heob! 

TEu. Kahn e Saobs Zol'lf6'la,lda li '8gurll, logo lb prlmeltll~ dÓ!les, V~nce P()SI ,Ci rurglão-dentista DJ.gno.llco d,o Iwpwui!l.mo, ! 
Trabalhos modernissi  lime li: 	 f~IXIB If 106UfllAt1Vllmen~;«&~L~NOÔ~L~~~ ~á ~:~:oa~~~~r:~~e rc~-	 :~ed~~~~:(,:=imos. Pontes e dentaduras de A.obelo ZoodG'~, parlt,:.lla.-_Iltue a aaude, sem e.lrllll'lIr quelquer orlJlo porque é anatomjCl\9, em todos 08 Do Pharm. Chim, - lodo tia S/Ira IlIrelra 

o UNICO que diz NAO CONTER ALCOOL e que materiais adoptados. ~':': N~~ d:'~~:;!~6ft\ 
relllmente 010 tem. HORARJO: qnldo racbiElsDO" qualquerlCombati aSYPHILIS • o RHEUMATISMO 

pellQUIR para (llllcldll910 de'Das 8 ás 11 e das 15 111 TODOS OS SEUS PERIODOS ! dlagnoaUoo8, ,Encontra-se em todas as Pharmaclas ás 18 horas. Fem. Machado,"6,,' do Bra8U e RepubHcas Sul-Americanas. Rua P. Migu.linho,6 60 ANNOS DE TRIUMPHOS I T"lephoni: 1t111ti ' 
N " Ap. t D•.N••,.' - N.... TI!M o SEU ATTESTADO NA voz DO POVO fLORIANOPOLIS 
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--- W75 · }5iSjf31;e"' ~ :~;iji~--iiialiiii''@re··iOlffi'j1i-____IIIíIII__________________________________________8 _-"''Ir.:dli...-'-'>i.i	 ...o EBTADO-QuintA!feira. 9 de Março de 1939 	 E 

_-, 	'. ·i· ~t"...::. ,· ./,1 , ' ''" !, i: •••••••••••••••••••••••••••••••••••: 

._...r -= t...J.. ·U. '-"" $ ' " &, •
l 	 Compan~ia .Atiiança ~a Bahia»0

:,:::::o~::.:::: '. li Em~resa Nac. ~e Nav. HIB~cke I Fundada em 1870 Side: BAHIA 
~. ISa J ,,~:) Pinto n. 13 .• Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores <cCarl • Seguros Terrestres e Maritimos 

-'le-l. H)2;~ -C:t. pos/p..l 1311 I. Hoepcken e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". • 


Capital R~al izildo Rs. 9.000:000$000!: 	 : ClIplllll e Rc~ervas R8. 57.000:0001.000 
NtIl O~,.I!a ! : •• Bens de r aiz (predlos e terrenos> Rs. 


An~o .D;;()~'U _ 'Si'I' __ Seguros ellectuildos em 1957 Rs. 3.169.677:154$81\4 

Semestre 

~2$OOO 

Receitas em t1137 Rs. 22.ó35:21 t$090 


!! SAJDAS MEN~SAIS DO ~:T~ __~~~L~I~~~~~~S ' 	 16.054:2!)0$749 

'l'rl.mcntre 12::;0f)IJ .. Linha Fpolis.-Rio de Janêiro ILinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis- , SIDI~tros Pilg'OS em 1037 Rs. 3.791:380$060 
lI.ê. 4::iUUiJ ,... Escala Itajahy-S. Francisco Laguna . . 

Nurnt'! {! n~'!.' !"o i 2üO • p Santo~. Escala São I'rancisco • 


. • Transportes de passsageiros '.

Anllo c"'la Infcflol: 

45l>1){l(; 
, .

i e e cargas. I T ransporte de cargas Transporte de cargas. • ' Opera com as mais modicas taxas em 


1 
todo o territorio nacional

Semeetra ~6$O(;Q til • 

TrImestre l~$tll!lI Paquete .Carl Hre pcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete «Max. .:. 


AnnuDcl05 medIante contrado ~ «Anna. • 8 	 Succur8al DO lIruguay, Rzguladcres de avaria! e Repre
• 	 ·Cal Hrepcke. » 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 selllllOI~1l DllS t>rloc!pil:3 cldlldcs dll Amerlco, 

Ellropao•... ?or!g..lnO••no!•."';!.~sOmod.~V.!O~. ".r 1. ... - -Anna." 23_ ..~•.?2 C e 	 • e Arrlca. 
u • ,~ v U U .. Saída á 1 hora da madrugada. 	 •_ v 

Em arqueb do Srs. passagel-. S,'II'd ....,"s ,"'s 18 horas p. m'l Saidas á 1 hora da • 

Ap'!!r';~C:~n~~?o:ee~!~R~~~a~~~~,e 

• 
• ros até ás 22 horas das ves- madrugada. • '1 Agentes em .florianopolis 


artIgos as.tglla<101 • peras das saidas. .. 

~_______~_..; I • Ordens de embarques até ásIOrdcus de embarques até Ord~ns de embarques até .1 CAMPOS LOBO & (ia. 

., 12 horas d~~íd~~~pe ras das ás l~ l1Oras . J as I~a:a;ai~~~eras .. 
RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39u-~~mprindo uma : __ . - " ... _.... .. -	 = Caixa postai 19-·Telep!ume 1083-l;izd. Tei. cALLlANÇA............--.- nn .. ..___ 


: ObSerVéçÕe5: ~rseia~s~~~~i~~t~e~~~e~~~~~g~ , dne
oa~~~;:~~~riâe ~~ccT::: Escriptorios em ltajahy, Laguna e promessa • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. -I 

Damos publfcidade. pelo inlerês-. -Rita M~r~~~. o movimento de passage iros e cargas é leito pelo trapiche sito _.' Blumenau. Sub-Agente em Lages 
~;8q::s P:ods~:se~~~~~;~~r/~~~l:fn~~ • Para maiS inlormações, na séde da _1_2_-_P.;.>________________, 

~~~ttà.~B·~~~~~:d~el~:íij~aJ~os J~e • Emuresa Nacional de Navegação Hcepcke .. 
neiro: • á rua Conselheiro Malra n.' 30. • 

u~~e:r~~~~: ~J'e'~E~!ltdiv~r~,~~~ • j
~~r~:!? ~~lf~ri~~~~o6~~ eSs~~~n:o~ • .• ' _.-=.~ " ,~~l. (t :JJ.>:'. ~.~~~;g;:~~ ~;.~~~~~.~•• 

Faço-a unicamente com o 10111110 Talvez se volta á 	 tradl
de ocr utll 88 pO.00 86 que ""II,em ção interrompida desde 

:gnhe~~d~ae~al c~'! me~~oql~e(.e~~u 1846 

do app"rêlho d!ged l\'(,: -EII" ,·oHrc Cidade do Vaticano, 7 (U. P.) 

:~I~r~"p~~;~r~~9~.'· dizl" minha - Causou immeDso júbilo en. 


tre a população de Roma, 08 
peregrinos chegados á Cida
de Eterna e 08 catholicos ~m 
geral. a informa ção oHiciesa 
indicada a possibilidade de 
realizar-se o 8ctO solenne da 
coroa~:ilo do Papa Pio XII no 
balcão principal da Basilica 
de São Pedro, em presença 
de um quarto de milhão de 
pe$sotls . 

Altribue-se a Sua Santidade 
o proposito de restabelec~~ 
a antiga praxe que loi SUS 
pensa após a tomada de 11.0
ma pelas fôrças reais italia 
nRS, afim de que sua coroa
;,:ão oUereça li população ro
mana e ás centenas de ca~ 


tholicos italianos e estrangei
VENDAS ENVIANDO ros um espectaculo verdadei


AUGMENTEM SUAS 

DR. CARLOS DE FREITAS _ ramente impl·essionante.AS ENCOMMENDAS URGENTES O cardeal Dominioni, ao 
De fao.ll', vivia em conob1nle re· collocar a tiara na cabeça do,hoe: qu .Iquer nlimento mal. forle 

provocftva-me dl .p~psl$.delx "·Il·lUe Papa, pronunciará as seguin
lndlapoato.•eotlndo um PPHO bor tes palavras: - «Eu vos im
rlvel Da bôcc:l do estomago. vl.COMDOR..um. 	 ponho a tiara ornada de tres
azia lusuppo'lave1. 	 -------------------------------

corôas, que é o symbolo deE de certo palito em diante 06 vossa investidura de pai dosmalel 8e aggravaram tnnto que I 	 Carlos H<2pcke S.A.me fizeram pen.ar nté que tlI!hu Svndicato Condor Ltda. Agentes príncipes e reis de toda a 
ulcerr. no estomal(o. E oBo dUV:dO Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse terra e Vigarlo do N(\sso Se
multo de qne marcbnvn parll a ul
cera. poIs 18 linha feito uso de lo· lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 nhor e Salvador Jesus Chris

to, a quem todos devemos a Matriz: FLORIANOPOLlS 

mal aggrava-~e cada vez IDals: f"i I--- -- - ---,--- .-----"-_.._-_._- - ... ..-....__.- ' " ---_.__.- - -----_._._- mar e enaltecer sua gloria. Filiais em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,
Dumaroa especilic08. loulllmente. O 

qnaodo Uve. de um médico amig.,. Amen» . 	 Laguna e S. Francisco-Mostruario em Tubalilo o ooDeelbo de expcrlmentllr o EIi 

~~r:;I:e~~:!r3roa~~':ri~::\o~ -----------.--- ~---.--.--._-._._.._-_...._----- VENDE-SE REFRIGERADORES ELECTRICOS 

r~~;o~ramdJ~~~~a~e~:.8~.n~e.!~: I.--------------~--- uma casa com grande cha-
MEDIDORES DE LUZraolol g~alro-lnteBUn8Is lorao' de-de 	 cara, engenho e muitas comár·.Ilpparecendo. e, agora. depoIs vores fructiferas_ Tratar 

:~'l~~·r:~~~rin~~~:~u::~t~~!lr que Antonio da Maria. Canto da 


Para quem 80llreu anDOS .~gut- Lagoa

~~:d~G:~e:;:'óré ~:IU~~lb\l%~:ád~~e:~ Precisa V. S. de medidor para sua instal- U~m:...a--c-o-n-c-o-r-d-a-ta--d-e-4 

nlo beoltel em vir a públicll alteS' llação? Procure obter na INSTALLADORA ml'l contos de re'l's 

tar oa beneflct e que me trouxe o DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 

Eilxir Clntra de Puchury. FoI 'mee- SIEMENS, com absoluta garantia, porque Porto Alegre, 7. (A. N.) 

. mo uma promfS8A que flz. E' 11m é O melhor. Por sentença proferida no 
::::Vrl'i!:'::g ' t.~~:n::~t;e:~:,ne.::~~ R. TraJ'ano, 11 Phone 1674 jUliZO dab1."dvara, ddestfa ~daPi-
1e. do I 10teallDoI e do eatomago til , aca a e ser e erl o o 

ta~ld~':in"b~ r:~:t1~~ó, e";;'~e a~Ç~ I~..;509;.;;;;,_______________V.;....--..;7..;,4_.J 1~1~~d~e~: c~~:.~rd~\te~~~u3~ 


~~:!~:r~~'d:rr:..lerviço 8 buroll- ----------------------. A'1?::t~~~ed~~Bu~:ç:~s mais 

---------_I.------·------------·----·.I;I~I!~S~~ c~g~o~d:t~~rt~el~:: 
Dr Joaqul"m Madeira Neves gre, pois, segundo o balanço

• exhibldo. o 8CtiVO e passivo
Dr. Augusto de Medico - Oculista. se equiparam na cUra de 

·• d 4.046:496$270. Vendas em prestações-Garantia de 4 annosParmado pe aI PaeuIdade de Medicina da Uolversl..a e O concordatarlo propõe-seI
Paula 	 do Rio de Janeiro a pagar 60 % dos seus debi. DOTS moaelos (de 90 e de 120 litros)

ambos de uma economia surpreheodeDle, polsl em 24
MEDICO Tratameoto clinIco e olrurgleo de lodas ali molestlas tos, réis 2.222:4013870, do paa boros consomem menos energlll electrlclI do que umdos olhos 	 slvo chirographarlo, no prazo.' ··-...... I8IHrII-	 ferro de engommaf em 2 hora. de serviço.Cnrso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. de 6, 12 e 18 meses, em trell-f	 ' Partol Paulo fliho. no Serviço do Prof. David S/lnsoo, DO HOII- prestações iguais, a contar Mantemos em depósito todas as peças sobre-P-deI - pllal da fundação Gaflrtle-GII'ole do RI!! de Janeiro da data da sentença homolo satentes e mesmo mecaDIsmo8 completos.CONSLlLTORIO Completa appsrelhagcm pnre. exames de IIlIa especialidade gatoria da concordata. 


RUI Viclor Meirelles o. 26 Ehtotrlcldade Médica, Cllnlca Oeral Para garantia do cumpri. 
 Bm CIlSOII de desarranjos os propr!etarloll serão IIlIeo
Is lO l/I e das 2 as 4 horas CODsullas dlculnmente das 16 6s 18 mento do pedido diz o con- dldos ImmedllltaDleale, sem neccaslda.de de agucrdarem

Tel. l40fi CONSULTORIO RUI! João Plolo 7 sob. Telepb. 1456 ~::~:t~~odh!'!~~~~eí.:m:~:I~~ • vlada de peças ou devohitrem OI rdrlgeradore" parD
Ruldeacla: Vlscoode Ollro Hrem oODlltrlndos em Silo Paulo ou DO RIO de )lInd ro,RESIDENCIA: Boa TeDente SilveIra 1i7 TELEPK 1621 cujo valor correspondp aPreto. "2 - Tel. lM5 

2.tOO:OOO$OOO. 
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o ESTADO, 9 de Março de 19396 

::.~C! II1 	 Chegou ~ ~~tor para I ~ I Social IIDivers~ DALI E DE ACOLÁ 1fo~::~:m:~.\~~ ~i~; .V ÁRIAS Vida 
(Serviço esp"'ci,1 para O ESTADO) ~o e~tadual parI!: melhorar a -- 

RADIO. - 1'11. ondl' de 19.76I" IllIumlDaç l10 particular da cio ..I.NNl\·ERSARIOS 
MI•. ou 31 .55 Mil., • e.taçio O.· dade. C Transcolie, hoje, a dala natalicia 
ventry, de Londr.., irr.diarí "li. O motor, desmootado, vem ERTAMENTE, as iruagi- do nosso prezado palriclo sr. Ar~ 
noite o ••gulnl. progrommo, hora ' 
rio de Florianapoli.: 

VATICANO, 8.  Soube-se agora que no dia da elei
çã o de Pio XII houve um prinCipio de incendlo na 

em trinta e poucos 
um fios quais pesa 

volumes, 
mai~ de 

nações loquietas e arden
tes, que encontrariam rui-

mando Ferraz, IIlgno e operoso jül
rector do Banco de Crédito Ag,lcola 

20.20 - O Novo QUlrtelo d" Capella Sixtina. Após aquelle acto, quando se queima· 9 toneladas. tigação na fina e relres de Santa Catharlna. 
Cord.. inglil: Winilred Smail (vio- vam as cedulas da votação misturadas com palha afim O desembarque, como é cante Iympha da poesia, 

Faz annos, hoje, a exma. sra. d.lino), Lorra;ne Ou V.I (violino). de produzir a fumaça clara que anounciaria a escô- de lei , devia eHectuar-se 110- não acharã o grRnde en-
Santinha Romanos, co· proprietaria daWinlfr.d S,iI•• (viol.> "Florene", lha do novo papa, deu se na c haminé da capella um je na Alfaode ga; porém, co- canto oos serões que o antiga e conceiluada eCasa Romanos»,Hooton (violone.llo). Cri.antemi principio de inceodio, have ndo os bombeiros do pala- mo o guindaste deUa não Instituto Historico e Geo
afamado emporlo de tecidos moder

,i. "m Ré , Op. 32 (Em..t W.IIc.r). lumes serão descarregados !ina, no passado anno, 
• Doi. Minu.to. (Pueein;) Ph.nl. · c io do Vaticano sll!focado rapidamente as c hamma8. tem fôrça sutficiente, os vo- grapbic o de Santa Catha

nos, desla capital. Bondosa e genlll, 
d. SantInha tem vasto clr<uIO de re20.45 - .A. Te;. de O~!O d. HURGOS. 8 - O govêroo nacionalista decre tou no trapiche Hoopcke, em Ri· Inaugurou ... 

Ch.lt"nh.m. R,poII.glm em inglê. O bloqueio da costa que dá Bccesso ao torriiuriu Hiu- ta Mar ia, onde há um guin- Porém, conviria relevar lações, que hoje lhe testemunhará 
.ôbr•• classic. corrido. da em poder dos republicanos. A zona comprehende daste com capacidade para ú valor de algumas das süa êst~mã . 

21 .05 - Jlek Hylton ,.u. 3 milhal de aguas territoriais e vai do porto de Adra 15 toneladas. 	 palestras ali realizadas, FAZEM A!-iNOS HOJE :Oreh"," em .PI.y Tim•• , com ao porto de Sagunto. 	 Essa carga foi recebida á as quais demonstram a Sras.: d. Maria SOhn, d. Maria numoro.o. Ifli.t... Todo o navio estrangeiro que ali I lor encontrado, barra do norte pela chata boa-vontllde de que está Glma Camargo e d. Julla F. (amara.
21 .40 _ Nolicilfio Im inglê.. sob qualquer bandeira, será apresado ou atacado. «Falcã o>, que a trouxe para 	 animado um punhado de Srs.: Nelson de Oliveira, 1.· es
21 .45-Signll hOllrio d. G,..n- o nosso porto. 	 sociQS daquella agremia criplurarlo do Thesouro Esladual, ewich. 	 LONDRES, 8 - S.M. o rei Jorge Vt nomeo u seu ção, qUIl, desinteressada- Amando Vargas.
22.00 - Big B.n. A B.nda de embaixador especial o uuque de Norfolk pa ra o representar 	 mente, sem mirar lucrosBanco do Brasil Jovem: Conslantino Syri3co. 1,Iho

R".I Collegi" Militar (Sondhutll) na coroação do papa Pio, Xll, no proximo domingo. 	 nem satisfazer vaidades, do sr. ~ommerctanle Miguel Alher lno,
(por e.peci.1 d.l",enei. do Mlior O duque de Norfolk é o Mestre' de-Ccrimonias da 	 vão procurando resllsci e TarglOo, filho do sr. Tõrgino Cou 
Gen",.1 T. R. E..twood, O. S. O ., Côrte c a mais alta personalidade leiga do catholícis tllo na CONCURSO PARA tar diUerentes lances de linho de Azevedo.
M. e). Sob • re!lnei. d" T Inglaterra. 	 AUXI LlAR nossa história regional, I 

S,uWBtF.)I " 'O!;~~;:~~,g. •~~nsKiO~:~)~h(j"Uy!;t:rr:~ BURGOS, 8 _ Diz-se que o govê rno francês fez Fi cam convidados os cano ~~~~sm~,hOJe c~~d~~~:~~~ O lai do Si. Alvaro Soares de 
VuP.... Sicili.n.. (V",di, .rr. C.n saber, indirectalllente, aos srs. Del Vayo e Negrin que sua ~l~~~oSeu~~ve:o&9)~to~~:r~~~~ te, mais entranhndamente OliveIra Filho está em feslas pelo 
Godlrey) . ~olocçio, O Rei V.g., presença não ~ des ej~vcl em P~ris . e urr, (41) , qUlueota e cinco amá-los. adF~~!~ dr~g~~~ai;!m~goeni~~; to'I~ '~~~~~~.II~F(j~ili.~)· Ord Hume) _ 	 (45), sesse.nta e dois (62), ses· gu~~:~~irJ;~'u~a~~:e~ 

Registo Civil os nastimenlos de: 'Do
22 30 _ Big Ben. Noticiaria em BUENOS AIRES, 8 - O gO'1 O Pupa Pio xrr e legerá mais senta e OitO (68) e setenta e iarão, poia o tempo que mingo$, fliho do sr. DOlllill905 Vi

••p.nhol . vêrno recebeu informações de 9 cardeais. um (71) a compartlcerem .ásl nos sobeja é apenHS paI'll cenle; e Marly, filha do SI. Manfre
22.45 _ Notiei.rio om porlu- que hoje pela manhã explodiu - provas .de Português . e f:.s. reglstar, aqui, de afoga- do Silveira Leite. 


sui•• 1'101•• Som.n.i••ôbre o uma bomba á entrada da resl - VATICANO, H -- Estão sendo tenograrll~, Que se relll!Zara~ dilho, o facto elogiave\. 

Mercado do Anuc.r. deucia do dr. Oregorio Moran, de terminadas as providên· no próximo sábado, dia 1 Hoje, á3 19.30 horas, o ' -I.UASTF.H 


2300 _ Bis Ben. Fim d. trlRl candidato ao govêrno da prO-I cias para uma nova emissão do corre?te, .~s 14 horas~ .e sr. Oswaldo Cabral ini- Segue hoje para o Rio o sr. Wal
millio. vmeia de Entre·Rlos. Foram sé- de sellos e 'moedas com a IÍs de Anmétl ,a e Contab,lI- ciará a8 palestras do cor- ler Mllke, <hele geral de vendas 

• • riOS os prejuizos materiaIS, mas el figie do novo Papa Pio dade, que. ter~o lugar no do- rente anno, lendo uma da Cia. Lànslon do Brasil, e que 
ClNE 	 ODEON - A', 17 o não houve v!ctimas pessoais . XII. ~n~~or~~~ 1; p~~va~or~~~~~ partc de sua monog l'aphia leve a genlileza de nos trazer o 

seI! abra(o de despedidas.196~~oRÊx:!'lA,~;~.o1~h!e;Õ~30 BUENOS AIRES, 8 -A tem. tMas realizadas na SMe da ~~:~:::l ~Ô~ees~oL~~~~~~ 
hOIIl, .C.II' NoVl.. . peratura maxima de hoje, aqui, T d Agência local do Banco, á que, em 1938, iua ogurou HúSPlm}~S 

CINE IMPERIAL - A'. 1930 loi de 30" e 3'. em o coração o rua Trajano no 3. com brilho a priml'irH se · Eslao hospedadas no GlOria Hotel, 
hOIl', .Cor.çio di iog.dor. . lado dl'rel'to Florianópolis, 9 de Março de rie; e é de crêr que ou- chegadas no dl~ 8 do corrente, as 

LONDRES, 8 - Acredita-se, 1939. tros o sigam, provando a segulnles pesso~s: Sebasllão Rocha. 
- ---- ---- -- aqui, que o general Franco fará, Pelo «BANCO DO BRASILlIo- actividade frutuosa do lns .. de sao Paulo; Leopddo Neufeld e 
~_________~I em breve, a olfensiva contra Lisboa, fi - O jornal «Repú FLORIANOPOLlS tituto, ou, para empregar dr. Paulo Franco dos Reis e sra., de 


Madrid e Valencia, simultanea- blica> relata o caso de um in- a phrase dum pensador Porlo Alegre; Walter Schell!og e 1.1
Or, Manoel Pinho mente. dividllo que tem o coração do ,João Leal de Meirelles Júnior- francês, «son éfrort pour leu Lins, de Blumenau; Fernando Rol· 


lado direito. O phenomeno cha- GERENTE être et durer». la, do Tubara~; Zelerl~o Burl90 e sra., 

Doenças de senhoras Partos VATICANO, 8 . _ No prl- ma-se Amadeu de Carvalho, de José Pedro Gil _ CONTADOR Devemos adiantar que de Urussanga; Chrlstina Wagener, de 

-Vlêij~~~~:d!~~!T:ii~ce- meiro coosistorio que se 29 annos, e exerce as fllncções a entrada é franca. So- Perlo Bello; Josê De Palia, de Or


de glandulas endocrln~e. reunir, após 8 sua coroação, de guarda noturno. 94 2v-1 mos dos que acreditam leans; e Plinlo Rodrigues Torres, d. 

que, por mais calumlliado Curitiba 
que seja o nosso meio, 


Rua Jol\o Pinto,13 (sob) tlo ponto-de-vista cultural, \'ISITAf.; 


Phone 1595 


CONSULTORIO: 

possue, todavia, iutelli  Reglstamos, com prazer, a ylsilaNOVA MARCARESIUENCI!\ : genciae bastantes pura que hole nos tez o sr. Alpheu 1illS, 
Rua José Veiga, 1l:!6 comprehender o trabalho dlredor-gerente da nossa confreira a 

daquella Instituição. Elias, "Nolf<la., de Jclnv.lie. 
PHONE 1.\99 de certo,ali amuirão, hoje , 

70P. 	 para animar a obra do FALl,ECIMElSTOl'l 
Instituto e applaudir o his- A' IÍll'ma hora, soubemos terf alie 
torlógrapho de SANTA Icido, no Rio de Janeiro, o sr. Ange· 
CATHARINA. 110 M. la Porta. antigo <oo<esslonarlo 

• • Itl~ lo!er!a do Es!~d() de Santa Ca-A p.l.vra «guerr•• Foi assignado decreto-lei Ilharlna. 
autorizando a . «Deutsche Lu!- --------- 

Washington, 8 - Na sua au
ontem, á ··	 t~ania A. 0:" a mu~tar a sua Fogo a bórdo dodiencia ~ollecliva de 	 ····..:;~;·: 

linha aérea mternaclOnal Ale-imprensa, o presidente Roose· RONTA 	 maoha-~merica do Sul, po- «Buenos Aires.velt manilestou ·se contra o ore· 

ferendum' popular antes DE r:r~'We~~fze~rB~t~::aRiOe~e ~:: B.uenos Aires,. 8 - Irrompell,
da en

trada dos Estados Unidos na 
 neiro, Santos, Florianopolis e a bordo do nav,~ mercan~e ale· 
guerra . Observou que a palavra COR.TIÇA Porto Alegre. !11ão «Buenos Aires», v,olento 
-guerra. era imprecisa e que 'l'ambem por decreto-lei [oi Incendio que só foi dominado 
~crtas espeeies de hostilidades . autorIzada a S. A. Air France depois de 3 horas de luta, pelos
poderiam levar OS Estados Uni  a manter a sua ')jnha aérea bombeí.ros locais, auxiliados 
dos a defender-se, sem que para internacional França.Amerlca pela trtp~lação d? barco. Toda 
isso tivessem de declarar a guer do Sul, com viagens semanais a carga ficou Inuhhzada. 
ra, porquanto, segundo a Cons 

titulção, o presidente é encarre
 em cada sentido. Máchinas de escrever 
gado da defesa do pais e tem O presidente -da República V,:ndem.se duas, de e.scri· 
poder para adoptar as medidas asslgnoll decreto, na pasta da ptorlo, com carro~ de 24. a 
militares necessarias sem con· EduCIlÇão, destacando do or- 35. cms. de largula, em per
sultar o Congresso. çamento do Minlsterio da fe~to estado, por p!eços v~n

Educação a importancia de talOSO.S, Inr?rmaçoes na '1 a
125:000$ para as despesas bacarla Bahlana, rua Trajll 
com o desenvolvimento do no, 4; ou Caixa Postal 59.Missa 
Theatro Nacional. 96 5v - 1 

t	 
.. 

Os parentas de ADE Sob o commando do capi- declare sem eHello, não per
LIA NlCOLICH convi Ulo Emmanuel Moraes, ch.- dem tais documeotos o valor 
dam 88 pessôas de suas !tou, no dia 5 do corrente, a probante para identidade das 
relações para assistirem Hammonl!" uma companhia pessoas.
á ml.la que em (mUra do ExérCito, • • 
glo á sua alma mandam 

celebrar no dia 13 do cor Em re8post~;uma consulta D:;fr~~!~n~~ ~~tag~~~:r::~ 
rente (segunda-feira) ás 7 ho do pre8ldent~ do Instl~uto de dos Estados UnIdos, a8 expor
ras, no Altar de Nona Se· Aposentadoria e Pensuos dos tações norte-americanas para 
nhora, na Cathedral Provlsó' Commerclarios, o ministro do o Brasil, durante o anno p8S
ria (Igreja do Rosario) . ~rabalho declarou que os slldo, totallzaram 60.950.000 

Antecipam @eul agradeci tItulas eleitorais não foram Idollal'es e as importações de 
mentos ás pelloas que com annullad08, continuando a ter prodnctos brasileiros alcan
parecerpm a c!sle acto de o mesmo valor legal que poso çaram a cifra de 97.937.0011 
nosla religião. sulam antes da. aetual Cons· dollares, ou seja 85.982.00llelA.SOUZA CRUZ. tltulção, c, aSSim, enquanto dollares de saldo ravoravel 

3v-l uma d!sposiçilo de lei não os ao .. Brasil. 

o sab60 

-'-'VIB8E. ESPEOIALIDADE" 

. de WErrZEL & CL\.--JOINVILLE Marca reglslrada 

recommenda-se tanto para roupa fina como pararoupá' commum. , 
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Este anno serã9; ..,' ".'." ""' 1 
commeíÍlorcidôsO MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 

I Director-gerente. Altino Flores RIO, 9 - A commissão encarregada de organizar o 
programma das commemorações, do 1.· centenario do nas
cimento de Machado de AssÍB esteve reunida no gabinete

ANNa XXIV Florianopolis- Sexta feira, 10 de Março de 1939 N.7610 do ministro da Educação. 
De acõrdo com o decreto que criou essa commis

e60, eHa tem ainda a missl10 de apresentar suggestões pl!.· rl-------~---I' ra outras commemorações. Dabl, a reunil1o, na qual flca-O homem « ru en e e oraiS». " ram asse!ltadas as b!lses dos lestelos commemorativos do _ O P d t d M ' VARIAS centenarlO de nasCimento de Tavares Bastos (Aureliano 
r : Can.dldo, e Floriano Peixoto, que transcorrem a 20 e 30 deeleclrlCO """' (OntaInua encaIhado i '. Abril, respectivamente.A commissllo resolveu a publicação das obras com-

HIO, 9 - . 0 Globo» roi i - pletaa de Tavares Bastos. em edição orncial e a real.ização 
ouvir o proressor Carlos · RIO 9 _ O tenente coronel Jesuino de Albuquer- Realizou.se ontem confor- de se9sll0 solenne, na qual falará o sr. Pontes de Miranda. 
Chagas, especialis!a em e!e-! que, que, na qualidade de membro da ommissilo orric.ial me annunciá~am08. ~ sessl10 . C?m relação a Floriano ~eixoto, delibera.ram· que
ctro-physlologia, a proposlto de soccorros, seguirá. via aerea, para Sant!a!Jo do Chile, ordinarla do InsI. Hiat. e seja pUblicado o seu archivo partiCular e sua blOgraphia,
do phenomeno de que os te· com incumbencia de fazer entrega ao n08~0 embaixador, Geogr. de Santa Catharina. constante .d~ sér!e ..Os n08SOS grandes bomens>, organiza
legrammlls do Ceará deram na capital chilena, do auxilio dos brasileiros, conduzido Por motivo de doença, da pelo MlOIsteno da Educação. . 
n~tlcl~s , segundo os quais pelO ~Pruduote de Morais>, para as victimas da r ecente não compareceu o sr. Os' . Ainda p~ra. commemoração do centenarlO do ~onso 
ali eXistia um homem cnpa.z catastrophe qu e attingiu aqu elle paiS amigo, enviou, hoje, waldo Cabral, que, como lidador da Republica, a commiss9.o resolveu que haja fus
de despedir choques electrl' ao miuistro Gustavo Capanema o seguinte telegramma: tlnbamos dito leria nessa ta~ em todos os estabelecimentos de ensino do pais e que
('08. «Prudente de Morais» continua encalhado. A carga irá pa- reunião 'parte' de su~ mono- sejam cunhadas moedas com a efllg!e de .Marechal de 

O dr. C/irlos Cbagas, que. ra Tacauano. em pequenos vapores chilenos. Telegraphei graphla' sôbre a Laguna, _ Ferro». 
no momento estava ?ccllpa Ipara os membros da comitiva em Punta ~renas . Todos es- o que, provavclmente, fará _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
do em seU5 !UboflltorlOs, n.o Itão bem de I!aúue e alegres com o aco\lllm.ento das auto- não sessão de fi .A-feira vin· 
examu de um Ileixll eleclfl- ridadts chilenas. Embarcaram, ontem, pelo1vapor ,Puyhue. dolra. • •••••••••••~•••••••••••• 
co, ~eclarou:, devendo chegar a Valparaiso depois de de z dias de Via-I - • • 

.h absurdo. hsse pheno- gemo E' esperado, hoje nesta ca-. G d d b t 
meno, a que se rerere_o le- - - - --- ------- ------.- -. .....- . ..- -- .pltal, de regresRo de sua ex- • ran e esco er a •• 
legramma do Ceará. nao pó· I clIrsão ao norte do Estado o Ih 
de Ber ~erdadeiro. I?eve ha- Dr João de ArauJ"o OLHOS, OUVIDOS, sr. interventor federal. '. para a mu er • 
~:~'ae~~t~~n~~in~~~:o.Pb~~~ I " -NARIZ, GARGANTA. • 
rém, o facto póde . se~ en- E,pecieli,ll do Cenlro de Saúd. _ Allial.nle d. prol. 5.nlon tig~omo: a:;:g:i~~~~~ á C:~~ • • 
d~a:~~~~tu~;:o I;~~s~~~~~ades I Consultas dlarlas das 4 ~s 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel . 1447 Meyer pela ofIerta, que gen · : (O R-.lador Vieira) : 

Passando a explicar scien - :~~::t;a~~s1~39: d,:. ut~~ln~~ • ~. • 
tiilcamente a quest'10, o pro - dos excellentes caminhões • A malheI não sollrerd dores • 
fessor assevera que o po- .International> mundialmente. AUVlA AS COI_ICAS UTERINAS EM .2 HORAS •Movl-menlo dl-rel-II-S"a 
tencial normal do corpo bu- , !amosos por sua fôrça e ef- . Emprega-se com vantagem para • 
mano é do dez microvoltios, Chile ficiencia. b B 
0uU sVeOJlatimO. Ede.zcomncilllueisnimdOo,s ddee_ no • com ater as Flores relucas, ColI- • 

m • CIIS Uterinas, Menstruais, apóa o • 
clara: - .E· um absurdo, re- Elt6s trllte, mllu ••ort. b~~~io~emorrelglaS e Dore, DOS • 

pito. Si esse homem rôr exa- Santiago do Chile, 9.-0 secretário Tels brolcblte!
minado devidamente, poder- BltAs com tosse. E' poderoso calmante e Regu- • 
se-á verificar a causa do geral do Partido Communista. sr. Contre· 8' lei de NOllo S8lbor. lador por excelleucla. • 
plJenomeno, que não será la- ras, denunciou na Camara um possivel I~ t f CONTllToSSII. FLUXO SEDATINA, pela sua • 
talmentc naturai e, sim, no segundo «complot>l, tendente a derrubar e 11 VI o ' • comprovada elflcacla, é recelfada • 
caso de ser verdadeira a no- O actual qovêrno. 516 d. por mais de 10.000 médicos. • 
!leia, decorrcnte de um a- D d • - d visitas mé ices. !"LUXO SEDATINA encontra- •epois a reumao, o enunciante t d t 
geDte Qualquer exterior. . dirigiu-se ao palacio para uma entrevista reduzidas a 60 • se em o 11 11 pllr e. • 

com o presidente da República, afim d .e ••••••••••••1•••••••••••• 
pô-lo ao par dos factos. Rio, 9 - O médico Jollo deDr. Manoel Pinho Segundo Contreras, o movimento Castro propôs contra o espolio 


Doenças de aenhoraa Partos pertence á direita, podendo ser de gran' de dona Jlllia Vieira de Araujo 
Conlra OS processos- Vt•• urloi,lss - Operações  uma acçlio summária para ade repercussão no país.Ctlolca médica - Te8ta cobrança de honorarios prolis
de glandulaa cndocrto8s. sianais, por serviços prestados, do general Franco 

ã lallecida, de março de 1937 a 
Rua João Pinto,13 (SOb) o caso da linha de novembro de 1938 num total Los Angeles, 9.·-No combate travado en

CONSULTOR!O: 

Pbone 1595 deO~:o~~~!::· o espolio á co- tre a policia_ e popula~es, que tomavan:' parte 
Rua José Veig/l, H!5 omnibus da Trindade brança, declarou entre outras num .meetmg., ã nOite, contra O regime de 

O sr.•João Vi eim teve a linha, como tambem se negou causas que o facultativo fazia Franco, resultaram seis feridos, tendo a polícia 

REsmENCIA; 

PHONR 1.19070P. gellt!!l'~a de vir explicar. nos a pôr o~ u~i~ outros a trate- ás .vezes algumas visitas á dona sido Obrigada a usar gases lacrimogenos CO". 

~---------:' I ~e~~~~i~aVe[i~il~e dl~á on;:nf~ll~~ ~g~·~r;!~~~~~n.<:opr~~e:a~~~~ ~~;:i~I~:r~ :~~l~~~n~ll!ldO ~a:a~~:~ tra ~s ma,:,ifestantes que, á yiva fôrça, não 
da Trindado, lacto esse a que alumnos,l'uDccionarios, etc.,- soas de sua familla, sempre fa- queriam dispersar e. que erguiam um grande

O dinheiro desappare · nos referimos em nossu lldi- quo diariamente se serviam zendo questão de frizar que a cartaz, no qual se ha: «Franco condeintla o 
ceu mysteriosamente ~,ão de ante-ontem, haseados, de seus vehiculoR. ia ver como amigo e como COI11- programma de protecção á infancia, bombar-
RIO !) (V A) T I aliás, como l'rizámos, em re- O sr. ,João Vieira declarou- padre. deando OS asylos de orphãos.. 

'u· .(. .. -f e egram- clamações pessoalmente tru- nos que absolutamente a Ins- O juiz da quinta Vara, exa- Os manifestantes ao sérem conduzidos 
m~ do. eCI e 10 ,!rma li ~6 ' zidas á redac\,ão do ESTADO. pectoria não prohibiu que O rando sentença, condemnou o es- _ . . ' _. . . 
aumte. «O nego~lanto EI~a8 A unica linba em trálego, sr. Dutra fizesse circular os palio Q pag~r 3:000$000, por pela pohcla J:!ara as diversas .estaçoes pohclals, 
Barrol, estabeleCido cm (J~- entre esta capital c a séde seus dois outros omnibus. só reconhecer legitimas 60 visi- dentre os quais ~e contavam mnumeras mulhe
r:lnhuns, b es~eve d~elst~ ca,:r do dislrlcto da 'l'l'Ílldade, é 8 EUa ignorava de todo o gesto tas fcitas :i doente. res e crianças, fizeram-no entoando a famosa 

relcle en oI' \D ~elr~ 1 e do sr. José Dutra, possuidora c\aqueile scnhor. Porém, logo «Internacional" que é o hymno communista 
16US c en es.t ~sse n IC ro, de 3 co nos. Vistoriado um que teve noticia do [6ctO, ' • 

qUft IIPP~rtava em 287 contos, delles, pela lnspectoria de entendeu·se com o llroprieta

o ~goClante guardou-o num Vehiculos, foi mandado 11 con· rio da Empresa de Auto-omni- A vida de hoje
movei do quarto do bOlei on- sêrto por aqueHe senhOl·. Re- bus Limoense, que, gentil e precisa do • --------------------.
de se bospedava. No momen- posto na linha, ainda não foi promptamente, destacou um 

to de regressar a G.aranhun8, julgado em' condições de tra- ou dois carros seus para tra- ENO ~~~~ Caldas da Imperalrl·Z

Elias apanhou o dlDhelro e, balbar elricienteruente e, por legar na linha da Trindade, 

ao entrar no automovel, con- Isso, [oi de novo lmpugoado sanando, desse modo, as difli - O proprletario desse important" estabelecimento 

tOU-(l, mettendo-o numa pasta. pela referida repartiçúo. cuIdadas em que se encon- balneario, distante apenas 34 kilometros desta capi-

De modo estranho, ao che- Desgostoso com as provl- travam os pss3ageiros da- tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus, 

"ar 'queHa localidade. o ne- dêncills regulamentares da- quelle districto. Paralysado em Torres Ida e volta, a 5f;OOO por passageiro.

aociante, em vez de dinheiro, quella Inspectorla, o sr. José Essa é a verdade _ e apres- O commércio de aguar- Partida ás 8,30 da manhã, regresso ás 3 horas 

encontrou na pasta algumas Dutra, em signal de protesto, samo-nos a trazê-la ao conhe- dente da tarde. Ponto de partiria: Conselheiro Marra, ao 

toalhs8 novas, dobradas. O não só retirou esse carro da cimento dos leitores. lado da Alfandega,

DIa:, Interresante é que, sci- I"'F~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:=;: Aos sabbados, e do mesmo ponto, ás 14,30, a 

entUlcada do lurto, á policia 11: ITorres (P. C.) - Contlnúa Empresa Ferreira laz o transporte para aqueUe 

de Oaranhuns prendeu a vi- O A ,. T UnUIDOS IIn81Z BARBnlIn completamente paralysado o balnearlo a 5$000 por passageiro, Ida. 
cUma e seo companheiro de f. rmmlD 8V8!BS - ,DI!, 11 11 commércio de aguardente e 30v.-lfi 
:!:gfn~e~~~~~~~~~ as primei- Cirurgll1o-Especlalista ASS!stfnte do prof. Sanscn ~:~~~~~ 1:~1::av~U:I~~f~~~::~ .----------.~----.-----. 

Consultai da, 10', 12 • di, 16., 18 - JCHlo Pinto, 7 IOb. - T.I. 1456 do agricultor local que, in- -------- 

Tr.sico fim de um lellzmente, sóvoura da canna, pois os go·conhece a la- FASCISTA ATREVIDO ! 
pic-nic Aproxima reunião··de ;:~~s ~::~~O~n~:r~~:etO;!~~ 

Rio. 9 - Informam de Bello ~::::t:, ~o m~':~â~l~~aes~~ Rio, ~.-Dirigindo seu pro~rjo automovel 
Horizonte que durante um 'plc· .·nteryentores no 'R.·o mulavam, oom propagandas um cavalheiro, ao chegar á barreira da estrada 
nic> de quarenta pessoas resi- I o seu planllo. A medida re: Rio-Petropolis, foi convidado pelO guarda da 

~ , ~~~~:r:'°re~i~~~~P~o ~:rge~nJ: POIIO AI.,re, 9 _ Diz o .Correlo do Povo_ qu., em ~:nJ~n!s::c::o:~~~a~om~~~i ~oU~la flrmine;s~ a ~pr~_sentar seu S~I,!o.con-
Lagôa das Antas, um barco con- Mlio J)fo.imo, hav..í, no Rio di Jln.iro, uml reunlio d. in- produzido, no calé e vinho, uc o. !"me I~ amen e Irou uma car erra, na 
duzindo 5 convidados soltou o I.".nlor., I.d...il. deixou o lavrAdor em leria qual se lia: -Fehx Scarcera Laurente»; e, a se-
fundo em pleno lago. Por .nqulnto, lO que 1i ..be, o ç.1. Cord.lro d. F.rlu não situaçll.o. guir, um distinctivo do . fascio. O policial fez.lhe 

Tres dos naufragos, que sa- r.ubeu n.nhum çonvit. olfiçt.I, pllt e... conçlavl, .credlten- A população neccssita da vêr que tais documentos não eram bastantes, 
~~~a~a~~~~t~~~~~~ac~:no :j~: do'" tl.:/~:=;:~:~nl: r.c~~~:: :.i~~:'V::I:'0i:d=rI111:~ Rio remessa, por lotermedlo do pois um delles era uma cedula do partidO fas
vem Maria Conceição Floripes e Grand. levlr' o r.lllorlo d. ICU primeiro Inno d. sovêmo,.- f;s~:~fro,:: !;~rc~~~~~!.a~: cista. que no Brasil nAo tinha valia. NAo s~ 
o alfaiate Augusto Praxedes, os fim d. Ipruentá-Io lO pr.,td.nl. d. R.p6bllcl, • lpeov.lt.,i, maioria analphabeto8, e que c~nformando, Fellx Scarcera desacat.ou O poli. 
quais afundaram com o barco e Ilmbem, I oçclllio plll Ir.llr d. n.c...ldld., ur..nl.. do Rto viveram até aaora, abando. clal, acabando preso '{Ia delegacia ,de ordemm"""m .r"",... c;..... do Sor ."0 ~ ...._ ......r. n.'''' ' pollUc. • 00cl1 do ESlrO do Rio. 
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