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Este anno serã~ .."":.. ,,,: 
O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA commemorados 

IDiredor-gerente. Altino Flores RIO, 9 - A commissllo encarregada de organizar o 
programma das commemorações, do 1.0 centenarIo do nas., I cimento de Machado de Assis esteve reunida no gabIoete

ANNO XXIV ._.._.__ Florianopolis-Sexta feira, 10 de Março de 1939 N. 7610 do ministro da Educação. 
- - - De acôrdo com o decreto que criou essa commls

sAo, ella tem ainda a missão de apresentar suggestões ps· ra outras commemorações. Dabl, a reunião, na qual fica-O homem « ru en e e oraiS». ram assentadas as b.Bses dos festejos commemoratlvos do' _ IIO P d t d M . VARIAS centenario de nasCimento de Tavares Bastos (Aureliano
Can.dldo, e Floriano Peixoto, que traoscorrem a 20 e 30 deelectrlco ···1 t- a h do : 

i Abril, respectivamente.
A commlssão resolveu a publicação das obras com-

mo, 9 - «o Globo. I'oi ' (On Inu encaI a '. ~--- pletal de Tavares Bastos, em edição orrlclal e a realizaçl!.o 
o,uvlr professor Carlos ! RIO, 9 _ O tenente coronel .Tesuino de Albuq.uer- Realizou-se, ontem, confor- de 8eS8110 solenne, na qual falará o. sr. Pont~s de Mi~anda.C) 

Chagas, ~speclaJi8!a em e~e. 1 que, que, na qualidade de membro da ommissão orllc.lal me annunciáramos, a 8essl10 . Com relação a Floriano ~elxoto, dehbera.ram q~e
ctro·physlOlogin, a proposlto de soccorros, seguirá, via nerea, para Santiago do Cblle, ordinarla do Ins\. Hist. e seja pUblicado o seu arcblvo particular e sua blOgraphla,

do phenomeno de que os te· com IncumbenclB de l'azer entrega ao nosso embaixad.or, Geogr. de Santa Catharina. constante .d~ série ..Os nOSS08 grandes bomens" organlza
legrammas do Ceará dera~ na capital chileoa, do ~uxl\io dos bras!lelros, conduzido Por motivo de doença, da pelo Mmlsterio da Educaçllo. . 

noticias, segundo os quais pelo *l'rudeute de !\Iorals" para as vlctlmas da recente não compareceu o sr. Os" Ainda p~ra. commemora.ção do centenarlO do ~0080' 

ali existiu um homem cnpa.z catastrophe que attingiu aqu elle pais amigo, enviou, hoje, waldo Cabral, que, como hdador da Repubhca, a ~ommlssão resolveu que bala les

de despedir choques electrl ' ao ministro Gustavo Capanema o seguinte telegramma: tlnbamos dito leria nessa ta~ em todos os estabeleCImentos de .e~8lno do pais li quo

(·os. . Pruclente de Morais. continua encalhado. A carga irá pa- reunião 'parte' de suá mono- sejam cunbadas moedas com a efhg:e de .Marechal de 


O dr. Ctlrlos Chagas, que. ra Tacauano, em pequenos vapores chilenos. Telegraphel grapbia' sObre a Laguna. _ Ferro•. 
no momento estava ?ccupa I para os membros da comitiva em Punta ~renas . Todos es- o que, provavelmente, fará _____ _ _ ___ 
do ~!ll seus Inbo:t\torlOS, 0.0 I l liO belU de saúde e alegres com o acollumento das auto- nl10 sessão de 5."·leira vin. 
exame de um peixe electrl-I ridadt::s chilenas. Embarcar~m, onte.m, pelo l va~or .Puyhu.e. dolra. • •••••••••••~•••••••••••• 
co, ~eclarou: , devendo chegar a Valparalso depOIS de dez dias de Via-I _ • • 

.h absurdo. hsse pheno- gemo E' esperado, hoje nesta ca-. G d d b t _ 
meno, a que se refere o te- - ----- --- ------- - - .-.-. ..........._-- I pital, de regresAo de 8ua ex- • ran e esco er a _ 
legramma do Ceará. não pó· I cursl10 ao norte do Estado, o Ih 
de ser verdadeiro. I?eve ha - Dr Joa-o de ArauJ"o-OLHOS, OUVIDOS, sr. interventor federal. • para a mu er _ 
ver, certamente, mUita Pban' . NARIZ, GARGANTA. • 
lasla na communicação. Po- Somos agradecidos á an- • • 
rém, o lacto póde ser en- E,peei.lid. do C.ntro de S.úde - A.sistente d. prol. S.n.on tiga e conceituada Casa. • 
qdauacdornadstOItunl'çaa~o IPI~~Saibnial~d.ades I Consultas diarias das 4 ás 6 1/2-- Rua Vlclor Melrelles, 24-Tel. 1447 Meyer pela olIerta, que gen· • • 

l 
' 

scien- ~~==================~I-c tIlmente nos fez, de util_ ro- (O Rea.lador Vieira)Passando a explicar Ibinba para 1939, brinde. • 
tillcamente a questiío, o pro' d08 excellentes caminhões • A mulhel não sollrerd dores • 
lessor assevera que o po· MOVI-mento dl-rei-ti-sta ~lnternationab mundialmente. AUVIA AS COI.ICAS UTERINAS EM :l NORAS • 
tencial normal do corpo bu· famosos por sua fOrça e er-. Emprega-se com vllolagem para • 
mano <i do dez microvoltios, Chile ficiencia. FI B C 
~~ ~~I~~. ~~~o~~f~~~o~S d~~ no : ~~:b~~!~::s, ~::slr~:fs~lIS~pó~l~ : 
clara: - .E· um absurdo, re- Batds trllle, mllD I.ort. ba~~~io~emorraglas e Dore, nos • 
pito. Si esse homem lôr exa· Santiago do Chile, 9. _ O secretário TBOS broDcblte! •
minado devidamente, poder· Balds com tosse E' poderoso calmanle e Regu- • 
se-á verUlcar a causa do geral do Partido Communista, sr. Contre- R' leI de Noslo SeBbor,. ladoFrLPUoXrOexSc~~e:TcI[NA, pDI_ sua • 
phenomeno, que não será la- ras, denunciou na Camara um possivel Só te sal,. o CONTRaTOSS!1 • ~ •L,;. w 

tal mente natural e, sim, no segundo «complot.., tendente a derrubar . • comprovllda efflcaclll, é receifllda • 
caso de ser verdadeira a no· O actual qovêrno. 516 #' d.. por mala de 10.000 médicos. • 
tida, decorrente de um a · D d • - d vititas me Icas. !'LUXO SEDATINA toConlrll- •epois a reumao, o enunciante I d I 
gente qualquer exterior». dirigiu-se ao palado para uma entrevista reduzidas e 60 • se em o a 11 par e. • 

com o presidente da República, afim de ••••••••••••••••••••••••• 
pô-lo ao par dos factos. Rio, 9 - ° médico Joao deDr. Manoel Pinho Segundo Contreras, o movimento Castro propOs contra o espolio 

DoeDças de leDborsa Part08 pertence á direita, podendo ser de gran' de dona Julia Vieira de Araujo Contra os processos-VI.. urlnArls8-0persções  uma acçllo summária para ade repercussão no pais.Cllolca médica - Teala cobrança de honorarios profis
de glaodula. cDdocrlos8. sionais, por serviços prestados, do qeneral Franco 

CONSULTomo: h d á lallecida, de março de 1937 al-Rua Jolio Pinto,13 (SOb) O caso da In a e novembro ~e 1938 num total Los Angeles, 9.-No combate travado en-
Pilone 1595 
REcIUENCiA ; -b d T" d d de05pl:o;~~1!::. o espolio á co- tre a policia. e popula~es, que tomavan:' parte 

Rua José Veiga, Itl6 omnl us a rln a e brança, declarou entre outras num .meetmg_. á nOite, contra o regIme de 
O sr. ,João Vl eirn teve a linha, como tambem se negou cousas que o facullativo fazia Franco, resultaram seis feridos, tendo a polícia

PHONE 1.I9!170P, gentil l'zl! de ,'ir explicar.nos n PÔ\· o~ dl!it; outros a trare- ás .vezes algumas visitas á dona sido obrigada a usar gases lacrjmogenos con. 
:....;-~------~ ~e~~~~I~l1ve[i~'tl~e dl~â :;:nf~~~~ ~g~'~sPr~!~~~~~n~opr~~es~~~~: ~~:~i~l~aar~ :~~I~~~n~I~~o ~a:a;~~~ tra ~s ma,:!ifestantes que, á yiva fôrça, não 

da 1'1'indado, I'octo esse a que alumnos,l'unccionarios, etc.,- soas de sua familia, sempre fa- queriam dtspersar e .que erguIam um grande
O dinheiro desappare · nos referimos em nossa edi- quo diariamente se sel'viam zendo queslão de frizar que a cartaz, no qual se Ita: «Fra,:!co c~ndenma O 

ceu mysteriosamente ~:ão de ante·ontem, baseados, de seus vehiculoR. ia ver como amigo e como COIII- programma de protecção. á mfancla, bort'bar
ali6s, c~mo I'rizámos, em re- O sr. ,João Vieira declarou- padr~. . . deando os asylos de orphãos".

m~lf~ ~i~~r: 'lnfo;~~e,~rl1~: c!omaçoes pessoalme,nte tra- nos que absolutam.e'!te a 108- °JUIZ da qUinta Vara, exa· Os manifestantes ao serem conduzidos 
oulnte: .O negociante Elias zldliS á .redIH:Sllo do hSTADO. pectoria nil!J prohl~1U que o ran~o sentença, condemnoll o es- pela polícia para as di~ersas estações policiais
• ., A uRlca llOlla em trárego, sr. Dutra fizesse Circular os poho n pagM 3:000$000, por . . • 
BarroB, estabeleCIdo cm G~- entre esta capital e a séde seus dois outros omnibus. só rcconhecer legitimas 60 visi- dentre o~ quaIs ~e contavam Innumeras mulhe
ranhuns, esteve nest~ capl' do distrlcto da Tl'indade, é 11 EUa ignorava de todo o gesto tas fcitas <i doente. res e Crianças, fIzeram-no entoando a famosa 
tal recebendo, dinheIro de do sr. José Dutra, pOSSUidora clnqueIle seohor. Porém, logo "Internacional» que é o hymno communista• 
•eus clientes. hSBe dinheIro, de 3 COITOS. Vistoriado um que teve noticia do I'acto, ' 
qUtt IjpP!lrtava em 287 contos, delles, pela lnspectol'ia de entendeu·se com o proprieta. _________ ____________ 
o ~goclante guardou-o num Vehlculos, [oi mandado 11 con· rio da Empresa de Auto·omnl- Avida de hoje

moveI do quarto do bOlelon- sêrto por aquelle senhol·. Re- bus Limoense, que, gentil e preciso do .----_._--------- -------. 

de 8e hospedava. No momen- posto na linha, ainda não loi promptamente, destacou um 

to 4e regrl'8Sara G.aranbuns, julgado em condições detra· ou dois carros seus para tra-
 ENO ~s,:~~~ Caldas da Imperatn-z
Elias apanhou o dmhelro e , balbar efl'lcientemente e, por regar na linha da Trindade, 

ao entrar no automovel, con- isso, foi de novo impugnado sllnando, desse modo, as dim. °proprietario desse important/! estabelecimento 

tou-o, mettendo-o numa pasta. pela referida repartição. cuIdades em que se encon- balnearIo, distante apenas 34 kilometros desta capi-

De modo estranho, ao che· Desgostoso com as provi- travam 08 pas3ageiros da- tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus, 

gar áquella localidade. o ne- dências regulamentares da- queHe dlstricto. Paralysado em Torres Ida e volta, a 5$000 por passageiro. 

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

ellcontrou na pasta algumas Dutra, em signaf de protesto, samo-nos a trazê-Ia ao conhe. dente da tarde. Ponto de partida: Conselheiro Mafra, ao 

toalhas novas, dobradas. ° não só retirou esse carro da cimento dos leitores. lado da Alfandega. I 

ma:. Interresante é que, Icl- I:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;;::::;;::::;;::::;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;;::::;;::;;; AOl8abbados, e do mesmo ponto, ás 14.30, a 

entUlcada do furto, á policia 1:1 Torres (P. C.) - Continúa Empresa Ferreira faz o transporte para aquelle 

de Oaranbuns prendeu a vl- O A :. T DUUlnOS RRalZ I!BRI!Alllft completamente paralysado o balnearlo a 5$000 por passageiro, ida.

~1~~:;' ~:~a~~':!ra~:~i~I~~I~ f. rmln,1D avaros - u. n I 11 11 n 11 ~~~~;:Ci:e~: :u"n,~~::!:.e:. .,__________. _______3::.,:O_v.:..,.--..:.;15:..-... 

ras investigações. C~!h!f~::1~s'p.~cia~id!:16'.1B _~S~soI6pnllentod,07P.roo'b·.~aTns.I~"1456 deveraslostimavel a sltuaçl10 _______ ________ ____--,__ 


do agricultor local que, In

Tr.gico Fim de um ~==~~======~Ifelizmente, só conbece a la- FASCISTA ATREVIDO Ivoura da canna, pois os go· 

Pic-nic A prox-.ma r·eun.-a-O " 'de"~ vernos passados nunca tomaram o menor interêsle pelo 

Rio. 9 - Informam de Bcllo ~~:::t:, :0 m~::c~:!\~~aesa~ Rio; ~.-Dirigindo seu pro~rio automovel 
Horlzonle que durante um .plc· .-nterventores no 'R.-o mufavam, com propagandlle um cavalheIro, ao chegar á barreira da estrada 
nlc. de quarenta pessoas resi- I o seu plantio. A medida re: Rio-Petropolis. foi convidado pelo guarda da 
dentes no municipio de Santa pentlna, de prohiblr a mlstu· policia fluminense a apresentar seu salvo-con

~ , r:~g:r~~!e~~:a~~ u~~:~~~~o~~ Melo p~:~~o~lh:::;íi,9n-: re!Zd: j~o::r~~ u~~ ~::~~oqUd~~: ~~o~~z~:~~c:: ~:::a:oVi:~~! ducto. I.mmedi~tamente tirou uma carteira, na 
duzlndo 5 convidados soltou o teryentor•• I.d.r.i.. deixou o lavrador em seria qu~1 se Ira: c:Fel!x Scarcera .Laurente»;. e, a se-
fundo em pleno lago. Por enqu.nlo,.o que ••••be, o cel. Cord.iro de F.rI•• não sltuaçllo. gUlr, um dlsttnCtlvo do fasclo. O poliCIai fez-lhe 

Tres dos naufragos, que sa- recebeu nlnhum convit. ollicl.I, plr. .... concl.Ye, Icr.dll.n- A populaçllo neccsslta da vêr que tais documentos não eram bastantes, 
biam nadar, escaparam, o mes· do'" que, prov.velmente ch.s..i dentro d. pouco. di... remessa, por lntermedlo do pois um delles era uma cedula do partido fas

êr~':nn~a~~oê~~~~i~~ocF~ri;e~o~ GrudeCI~·:r~o:Pr~I:~:rl~ rd:n!::, ;I~;~~~ve.~:~ fd:';~y::o,R!~ f01 fo, de tecrnll~os, para cista. que no Brasil não tinha valia. NAo se 
o alfaiate Augusto Praxedes, os fim d••pr..enti·lo •• pre.id.nt. d. Rep~bllc., ••provelt.rí, '::I~~i~ a~~lP~~b:ros~r:8,q~: c~nformando, Fellx Scarcera desacat.ouo poli. 
quais afundaram com o barco e t.mb.m, . occlliio por. Ir.llr de nece..ld.d•• ur••nl•• do Rio viveram, até alt0ra, abando- clal, acabando preso '!la delegacia :de ordem 
m"~,,m .1""". G..... do S.I I..........H ......1. ...,,, polltk:. • ooel1 do E"'ldO,do Rio. 

#.,-<.:J."';' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:provelt.r�
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o ~gTAOO---Sextaleira, 10 de Março de 1939 

lCriado 	 o Instituto Technico Profissional do ~------------~ 
Estado do Rio Grande do Sul 

Diga isto 	 OH. RICARDOPORTO ALEGRE. 8 - dor, dourador, gravador. 
Por decreto de ontem, installador· eJectrici s ta, 

a 


seu Marido 

Quando seu marido estiver 5~ 111 apC'titc e se sentir indisposto ou adoen

tado, com cmpõ\('hamcnto, pc:"o, dor e outros desarranjos do estomago, a 
lingu u suja, mau r n!Õ lO na bo;.,:t de tnanhã. ou durante o dia, peso, calor c 
clor de! caheça. hmlurüS, p.11p:taçü($, nervo~islt1o, falta de ar, sufocação, 
opressão no pt'i to (1 1.1 IlI) cl.:ra.....!v, ("..'r las doensas da pole. queua dos 
çabelos, Inal es tar (It::'pois de comer, dores no corpo ou nas articu lações , 
preiuiça e molcla geral, dores, colicas C outras perturbações do "entre, 
do fiw:ado c b íl ÇO, m.uita ~êdc e quentura na garganta, an('i;l~ c yontadc 
de yomitar, prisão de ventre, Jllau halito, indigestão, arrotos, gazes, diga~ 
lhe que todos estes sofrimentos são causados por subslancias infecladas 
c fermentações toxicas nu cliilom"tgo t' intestinos, c que use Ventre-Livre 
sem demora. 

Ventre-Livre evita c traia lodo, estes sofrimentos p orque faz muito 
bf?1ll ao sangue, figado e baço, tonifica as çamauas nlllscul.lf(-9 do l'st On1~go 
c intestinos, e os limpa das substancia~ infectadns e fcrmcllt:lçÜ~S tuxicas, 
que tão grande mal causam ao~ Ot!fVOS, ao cerebro, ao curação, rius (: a 
todo. os orglol do corpo. 

Lcmbl'e-~c srlT1prc: 


Ventre-Livre nâo t' Imrgante 


T,""" "..",,,,, 'm "". 

(oi criado, com os re
mauescentes da Univer
sidade Technica de Por 
to Alegre e dos depar
tllmentos que u compu
nham, o Instiiuto TecLI
nico Profissional do Rio 
Grande do Sul, ficando 
o seu acervo incorpo
rado 110 patrimonio do 
Estado, subordinado, di
rectllmente, á Secreta
ria de Educação, cons
tllndo de um Lyceu de 
Artes e Orrícios e de um 
Lyceu Agricolll . 

O Lyceu de Artes e 
Officios, com séde no 
nctual In sti tuto Parobé, 
ministrará o ensino dos 
diversos ramos de artes 
e olTicios em cursos 
diurnus eJemelltares pa
ra fi [ormaçào de ope
I' a r i o s especializados 
nos oITicios de modela
dor-tundidol', terre iro, 
serralheiro, l'ur.ill'iro, 
torneiro, serralheiro-me
eLIanico, mar c i n e i r o, 
cllrpinteiro, typógl'apb o,I impressor, enca rdena 

clJaun'eur, 	 elc.; cursos 
nocturnos de aperfei
çoamento pllra opera
rios adultos nas práticas 
especializadas de me
cbanicll, I::lectl'o ·tecbni 
ca, marcenaria, carpin
taria, artes do edifício, 
etc.; cursos diurnos em 
gráu médio e secundá
rio dos diversos rIlmos 
de Ilrtes e oiTi cios. 

O Lyceu Aqricola 
comprehenderá um cur
so de operarios rurais 
"81'"cíalhmdo~ em bor
ti cultura, jarrlinoculturn, 
pomicuHura, viticultura, 
culturas torra geiras, vi
veiros, suinocultura, api
cultura, avicultura, sui
no technica, trllto de a
nimais, Illcticinlos, etc., 
com séde no antigo Ins
tituto Experimentlll de 
Agriculturu ; um curso 
de tecllni cos rUl'uis, ,em 
g-rflu médi o e secundá
rio de agricultura e ve
terinaria, com ~éde no 
Ilntigo Instituto de Zoo
technia. 

'
 ÇflJA~ÇAS ANEMIC:AS, LYMPHATIClS ERAatIIUt~~~~~~~~-,__~a=lg=U'=JS='='id=r~=~I~\~~~n~tr~e~-L~iV~r~e~~====~~~~~==~1OS ,,
~Ó~~!~~~:EH~ .,N ,O 

..~~------A--·-(H-~ 1iI.~:'~;:~~~~:J Não~a FEaRo luDso Ad' que resista I'G-O	 f:~-6·~1(..--A 
Estreito-La- I 	 ~ -- ..da estrada geral 

ges, na localidade do Burra· ~ CALENDULA CONCRETA
cão, com uma xarqueadu, -I I 
boas casus de moradia com a melbor pomada para feridas, queimaduras li 

água encanada, tendo uma ulceras antigas 
dellas installações para ne- Nilo confundir com a pomada commum de Calendula. 
gócio, galpão para pouso de Exijam CALENDULA CONCRETA em todas a8 
tropeiros, estrebarias, flpti- pbarmaciaB. 

~oauBrr::f:Bnspa~~r:~h~,ee~~~ Deposltario nesta capital: PIJARM. 8'1'0. AOOSTINHO 
.- Tratar com Nicolau An- . Ru!!. Conselheiro Marra-16 
tonio Kretzer, em Angelina I"'_~~....................__________" 
(8. José). 	 . -~ .-_._-_._---------------------_.. 
93 15Val-2 

Iv~~:~ m~:!!;~~aeI

installa os «quadros.. 

para os mesmos. 


Preços modicos. I 
Rua João Pinto, 14 

Serviço garantido 

;;'n~:: B;.:;í~~:~ 

r.guay, Uurugdy e 

Argentina 

n~~u~E~s ~~~~~a~ ~o~mJ~f~ 
I'm editorial o contrabando 

que se pratica antre OB ter
ritori08 do BraBiI, Paragnay, 


~:::~~u: :::B~nt~~~pe~~~h~:
do aos dirigentes dos quatro 

. P.[ITO~ALn[ 

'-ANGJ[O p~ LOT~N~~ 
(: O ~[M[()IO INDI[ADO 

::~~~~~n:~:::~l:::: SielMns Schuckert s.A.I'!:=.~.::.==.~.=.:=.'!.~.=:::.=.~.~.~.~.~.~.=.==.~.~.=.~.~.~.~~~a:!::~~o~~._._._._._._._._:_ 

paises o serio problema dos _''''; __ __'	 ''_...;';;;;';;';;;;_'''; 	 _;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;~~;;;;;
regiões Ironteiriças que 601- ,. 

1
rl~fL~nb:~~~n~~:a a :~:~~:lr; . Materiais electricos em geral : 
iotercâmbio entre 08 palses DlS'l'RIBllinOR NESTA PRAÇA: 

::::;~::: ~~~ :~~n~~faua~o~ Installadora de Florlanopolls : 
Ci'geclara que só um regime R. Trajano, 11 Phofle 1674 •~ade~~~:;r~ t~:~lã~~~~na:~m~I ....-~Ól~~~_....~_~_ ......_.___ ..___-_ _ __-~.-_ __ - __._ ......__.._...~........~... ..... _ . ......-_--~.;._-~8~~~.....:_: 
marcial com a reducção de ,...-------------------..1direitos alfandegarios contri-	 • 

: 
• 

: 

:~~~ df~~er~~al!lO:e:!~r~ei~: 
quatro paises vizinhos. 

« Chacara » 
Vende-se uma grande cba

carl\, com bôa casa de mora· 
dia, multas árvores Irume

PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 
Não faça experienciasl 

lime st f~IIIB Df IO&UfIIA 
DI Phlrm. Chim. - Jo{Jo da IIIFa ~IIFe/ra 

ClI1Ibat•• SYPHILlS • o RHEUMATISMO 

. Não deflnuime I A sc!encia progredIu e há uma-
I NOViDADE que resolverá o seu cs:'!o. 
i M"xim{) slgillo. Carta parI!.:
!I CAI,·X.A PQ"~TAL ..04.'84Q _ S. PAULO· 

- - _ ;:;t •• 

II A CAIXA SAN!TARIA KElLY 
E' a última palavra no genero 

Simples como um brinquedo de criança 

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

Belleza e efficiencia incontestaveis 

Fabricantes: 

Funditão Guanabara 
, 

Rua da Gambôa, 114í1l8- Rio de Janeiro 
A' venda nas casas do ramo 

AGENTES.. D. MOrl-lz & Cl-a. 
Rua Felippe Schmidt, 39 ·- Florianopolis 

GOTTSMAN 
Ex-chefe de cll

nica do 
Hospital de 

Nuernbel'g 


(ProIa. L. Burk.bardt 

e E. Kreuter) 


Especial'ista em 

Alta cIrurgia, gyn e 
cologla (doenças da 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do systema 
nervoso e operações 

de plastic6. 
Coo3ultorlo ó rua TraJa
no, 18 (do!> 10 o!> li!, e 
do:'! Ib iÍa 16,50) Tele

I 
pllone - U!85 

Res1dencia A rua Es
teves JunIor: 20. __ -- 1.131Telephone 

TrabDnlO! rncntacs 
c phY3ico:! mui to exhaustivotil 
- um grande di~pí:ndi o de 
cncrtio. ~ _ E ssas cn..::rgia s prc
ci s:l.m 3C' rc:novad~s ::!Icmprc• 
p:UB Que clks possam vencer 
lodos cs ob3taculo!l d 'e... 
phasc da vida. Inclua dia
riamente nas SUO! refeições 
08 saborosos s!lIgodo9. CreOle!. 
d oces. tnrtas, etc., prcparDdoe 
com a lI,'IAIZENA DURYEA 
- O producto mais nutritivo 
que se conhece. um verda· 
deiro i credor de encrci ••• 

MAIZE;l/A IIRASII. S. A. 
C.h. J'u'l1ul 29;% _ ~I. r.aIe 
Remclt._me GRATJS o IKU "'no. 

91..·,;°________ 1 
IOIODE.------,-_____ 

ISl.16_' _________ 1 

fROCURE oNOM'[ "DURYEA 

t o ACAMPAMENTO INOIO 


EM CADA PACOTE 


VENDE-SE 
~ 11mB cllsn com grande cha
cara, engenho e muitas ár
vores rrueti[erns. Tratar com
Antonio da Maria, Canto du 

A I R F R A N C E : 

Corr'e:o ejOreO --- ~I~ Amer,'ca 

-

JOSul fr i2nça 
• 
• 

• 

I I u ~ .... _~ fi . U • g : 

FECHAMENTOS DAS MALAS:.• 

Para o Norte: ~~:~Á~b~~~I~f' ~;~:~ O~!A~:~r;f!~
Para O Sul- URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PERU • 

U _ cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 

- Brasil-Europa em 2 dias........; • 

A G E N T E S: 	 : 

: ERNESTO RIGGENBACH & eia. 1tda. : 

ras, pasto para 8 a 10 ani· ... TODOS 05 SEUS PERIODOS I
mais, e bOa ágUB. 	 : RUía Cnnselheiro Mafra, 35 : 

Vêr e tratar com João 
Balsau Morro do Geraldo 10 ANHOS DE TRIUMPHOSI • Telephone: .-. 1626 	 Florianopolis • 
{Capoelral) O SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO 
·19 ......~..............................
15valt. -,Ir.--...~-----------_.... • 	 • 

I 
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G. EI!'MDO-Sexta-teJra l() ;.;de, Maa,G ae, 1930 	 S 
~;;~'o/~re,.,== li " ~~~1tt!iI1'iQ!....----....- ...IIi!------IIJII!I_IIIIII-..-------..-------------________ 
~, EST ADO \9\9 $$,-oa_ 

-Realiza-se hoje, á noite, emSi\J <;pallo,·" ''IIUlo 
en~ontro 	entre as selev~ões oallll16, e earitulil,·em 

disputa do honroso título de Campeão B. 'Ie FutIIt11 

o último aprompto da RIO, f) -- o j()~,!dor Vlllido I .. o FlnminenRtl CJU~ per- iVt'rá dlstlncçll.o para esse pa- tico em Sta. Catbarlna, visto mo para os principiante8.

selecçâo paulista ao qUE> rarece. não fieal'ú , ("'li Naseimenlo e (·.stá se.m i gllmento, pois, em lodo.s os que estamos em vesperas do j 'l'l)dos os que se dedicam 

S Pa I 9 A s I c' no Flamengo, . ~tanrlo flIIIISI [ POder .contar eom Butatl.lls, l prélios, será esse o «bICho» certamen de Abril, para 0laoesporte nautlco, sabem da
e . 

pauiisla ue'liec,uo; a I -o cl e ,a~ cerla, li sua Jlu~~ag\>rn WlI';ll procura um .lIl'queil'o, t\!nrlo I q~e vigorará. Com. essa me- qual reina intenso enlh.uslas- inconvenlencla do UIIO dr.s 
noile o seu ultimo 7r:in(~ el1l;lr~ o Botsfogo. \'O.ltflllo /lS vl~laR p"ra Ilo- : alda, o Bota[pgo visa acabar mo. Barcos dos gremlos lo barcos «Franche», mórmente 
nfrenlar no dia 10 s I p. _ O Blltnfogo pre!t>IH!B npre · IlngueH, du Pnrtugueza de icom 8 manha de certos jo cais cortam, velozes, as á- num Estado com o nosso, que 

e ado carioca' o e ecclO senlar o st'gnuinle at~)qlle: SflO Puulo. ,gadores, que eslão eternamen· guas da noslla babfa, em trei- á custa de inauditos sacrlfi 
n, C IT das' e es I ' Valido, C. Leite, S;lIH]ro. Pe· 1 - O Alhletieo Mineiro en.: te rloentes, e mesmo provocar nos regulares. ,cios 8 esforços, vem conse
qua~r~Lpauli~l: z '0 asn en?res o racio ~ Pll!'!sko. . , tl'n'l <,m nt'goeiaçües para a ! maior enthusiasmo e dedica- Infelizmente. porém, a IguindO opllma collocação no 

Panil 
gou a r do ' e eb~lprde- - ~ I' enlização uu um jôgo com Içll.o dos futebólista6. maioria dos barcos usado" Campeonato Brasileiro de 

un . ra o com IOa o 1'10 O G . I V R' 	 I I b ! I Rolticial o exercício foi proveito' . \ ,~-~ « • loho". nOll. [ o s~co. 110 10. .• R - pe o~ nossos c. u es s o 1- emo. 

150 Os '0 adorec reali a am m cm que o sr. MarIO VI~nna, . - O valoroso dmnlelro. ema . po ·Francbe», la fóra de u-) 

Z
'jogo li ~o~lade 'sem a ;rcoc~u- Q.ue arhitrurá . u partida cu· IB!llJin, qU? vinha figurando I Apresentámos, hoje, algu- so em quasi lodos os Estados! Por absoluta falta de nú

lIo do c lacard' A I ma a Irlocas X pauhsta~, ao che 16em maIOr «chance», no: mas modestas tl despretenclo- do Brasil, que adoptam só- I'mero, não se reuniu ante-on
~isla eSI/virtu31;lenleurescal~dl~. ,gUI' a S. Pnulo, .conferencia· , V~sco, vai voltar 80 Madu- sRa 8uRge~tões aos interessa· mente barcos com braçadel-, tem. á noite, a directoria d!l 
O unico ponlo em dúvida, [)! rá com os teebnlcos ~ugreca I relra, onde teve exct;Uentes dos pela Vida do esporte nau· raso Este é o typo ideal, mes- I F. C. D. 
commando do ataque ainda : e Barcel~os, aos qU~lIs eXPo '1 "perlom/lnce~», depOIS do 
desla vez não loi re50lv'ido, de-. rá que SI chover. nao uctuu· r.eu regresso. do Urugusy. 
vido á ausencía de Teiéco. A Irá.. por entendeI que uma , Voltand.o Bahia, contará o 
defesa, no apromplo de anle. pnr~l~s de tamanhn re~pOll· iMadurem!. com tre~ at~can. 
onlem, confirmou ser o pon:o salllhdurle em cl,ll1)r~ alil~u. ! tes ,de grande valor. Adilson, 
alio do conjunclo, jurandyr pra- do e e,scorregadlO nao pude IOzéas e Ba.11Ia. _ 
licou defesas á altura de sua ser e[lectuada. - Em . vista ~e. nao ~er 
classe. Carnera e Junqueira for- . - i comparecido ao ultimo tremo 
maram uma Z3j,l;3 solida, que Ultimas.,. , do s~lecclo~ado p~ullsta, se~ 
inspira loda a confiança. _ Montaiil'z , Cavadini e prévIO aVIso,. reléco fOI Os Disturbios Renaes,

O trio intermediarlo f:'ste' Rudo!! manirestar/lm desejo fo~~S~~ (p~~~ ~~~i~~ ......... . 	 são a sua CAUSA 

ve tambem esplendido, de~- de ingressar no Fluminense, P .). 

JUDia0 rigidu e iatthadu, coma tortura per
tacando-se Gradim. O ataque Iporêm o tricolor não se in-	 silteDte do rbeumatianlp. A. tS6r fu com queOLHOS CANSADOSIIglu bem, mas ainda apre- tel'essou pelo concurso da- O Botafogo vai abolir 05 dias piU'~m mais IOftl'oa, mas as noitea 


Ilenta falhas que devem ser quelles IIzes argp.ntlnoi<. O as "luvas» 
 envelhecem o rosto••• 	 d:lu a impre.1io deia~ftis e nlopropor4 
Clonllm no seu cof?o IOffredor o dueaQço

Multa......el;,,!!. ':l vleta lixa DO 100'0 
do poker 011 do br~d9s lo. reson'••corrigidas para poder r(,m· exemplo de Ssutumarlll não O Botafogo, do Rio, vai 	 tranqnilloque necessita. Oetterá comprebellder 

ptlr o t:io final cm'ioca. A póde ser esquecido tão fa· adoptar um novo systema pa· Tambom o tuma itrUa oa olhos. Não que 09 seus no. 010 estio trabalhando comolo. p l1vo. por 18"01 do ••u melhor 	 deviam e n.io ~rá V. S. alli.io emqu""loIIla direita portou·se multo cllmente... ra compensar o trabalho dos eJlcs esti"erern affecbadOl. ~I~~~af' gotta. de LO'Yolho dO&COllabem. Mendes estl\ em excei- _. O Fluminense cedeu no seus profissionais. Assim, ao Milharc. de hOlDCtlS e mulheres exi,teta
lente lorma, constituindo o Vtl~CO o «passe. de Nasci invés de seguIr a praxe, u padecendo borrore •• embora padentm evitar 

maior perigo da vanguarda mento. Não ob~tllnte essa IlC' sual até agora, de pagar gran
 de "ez: caso loffrimento, ~.Qdo O simples 

conselho que aqui damos. paulista. Armandillho c,1nfir· quisição, o grcmio vllscaino des IUV8S e ordenados eleva· 
É nccesyrio rep6r os teus rina em condi.mou suas optimas exbibições. pl'(! tende ainda 11m outro ar- dos aos seus defensores, dar, 	 Dormaes de fl1llccioaamento e ha_11m 'Soes 01.0 


'!' Ponto vulneravel da liuha qUtliro. Scaronc já entrou Ihes·á bons «bichos.. Por para isto recurlo melhor, mais rapido Dem 

atacante - é o commsndo. em n(lgociações com Lopes, cada partida ganba 09 joga
 mais seguro do que comeÇ8:r a fazer uso das 

Pilul.. De Witt, ainda hoje IChiquinho treinou um tauto do Chucuritu Juoior de Bue- dores receberão um conto de R elar. que á. Pilal.. o. Wi!l nio se iráde8alentado, estandf) muito nos Aires réis de gratificação. Não 1111- Banco do Brasil 
atttibuIC I\. propriedade ridicnla de curar tod..


áqnem do seu valor real. as doe~. te........ Ellu tio feita. parA o 

Perdeu varios lances facels, 	 fim npeciaJ de acabar com o rheum~tiil11o. aaCONCURSO PARA d6res nas costal e o. lolfrimeatos e I1batimeato. causado, peloe d.i.. IA bocca do «gonl-, e não 1\ . AUXILIAR tllrbios dOI rin.. A. Pilu'" De Witt nlo .6 o Iibertario dos !leua 

presentou jõgo de 'dietrlbui padecimentoa, como reataurarAo o Hd Yigor e a lUa .. italidade, de"idQ 
osçii.o. Araken e Paulo fotma· Ficam convidados cano .. ""a .~ca,ou:çI.o tDDica. A .eada c." to<Iu .. ,pharmacias. i 
ram a ala esqeerda. O primei Aos alumnos do Art. 100 e do dldatos numeros catorze (14), 


ro nilo 8e esforçou, mus é 
 vinte e nove (29), quarenta 

;1eposltarlo de toda a confio 
 e 1Ilr. (41), Quarenta e .cinco 

ança. 


(urso Gymnasial 
(45), sessenta e dois (!i2), ses· Pilulas' DE WITT IArllll-se aberta a matricula rle um (~lII'BO diurno senta H oito (68) e setenta eO segundo apreF.cnlou os p. lIoctUI'OO inlenslvo (mslbematica e cl.!imictl), para os um (71) P. compal't!cen!lU ásbsixos PARA OS RINS E A BEXIGA 

exblbiçiles anteriores. oblpr Informações com o professor Martins NeUo no realizarAo Jndlcada. pua. Rh.u.matamo, Sd-.tica. 04res na Cintura. Dlsturbios R ..... I 
I 

mesm08 altr,ls e dn IIIumno6 rle 1" á 5" sp.l'ie~. Os Interessados poderão provas de Português e Es· 	 ! 
Em conjuncto, no periodo 	 tenografia, Que se Mole.tia. da a":I ..a ., .ga «_ai, para onfermldad.. produ.lda, por .zc....CURS0 MILTO)';, das 18 ás IS,ilO hOl'as. ' no 11próximo sábildo, dia 	 d.acldourieo.fiual do treino, a selecc1io 75	 111\'.-15 do corrente, ás 14 horas, ecausou bõa impressão. O te· 

ás de Arimética Contabilidmlco Lagreca moslrou·Stl 	 e t
dade, que terão lugar no do-l'atisreito. Adiuntou á repor' 


tagem que já é trudicionai 
 mingo, dia 12 do corrente, 
ás 9 horas. As provas serãoo stlleccionado bandl'ir/l1lle tôdas realizadas na Séde dal;------------_______não se esf'lrçar muito no 
A~êncla local do Banco, áúltimo exercicio, pnra IIssom ' 

fcar no dia d~jügo. 	
rua Trajano no 3. Molol:ltias dos rios e coracão 

o TONICARDlUM tonlco dos rioa e do coração' Umpa aFlorianópolis, 9 de Março de bexiga, os rlo8, a~ uepb '1Ie." areias, coUolla rOD8M; u ugmenla a.
1\)39. urlo"a, Tira aa Jncnaç6el d08 pés e roato, "yurop~h8, f .. lta de

S. PAULO, 9 - Sexta-feira 
ás ·17 1I0ras. o technico Syl· Pelo «BANCO DO BRASIL.	 ar, palpltaçOee, dOrel do coraçlo, aelbma, bõonohlto B61hmllllca,
vlo Lagreca reunirá na sMe 	 arlerlo·~cler08e.FLORIANOPOLIS
da Liga todos os jogadores R.emedios das senhorast'flectlvos do seleccioDl:do e 	 João Leal de Meirelles JÍlnior- E' o tQuico ulero-ovarlo SEDANTOL que re6111ue a .audemai:! os reser\'os, afim de 	 GERENTE perdida: pela auemla, pailide7., magreza. faatlo, fiO",. brllDOilll.

dar as Ílltimas lnstrucções José Pedro Gil - CONTADOR regulador das visitas, CCra das doenças do IIloro, ovarle., evIta 


ae bemor.haglas, auleB " depoIs do parto; coolra t(ld .. ~ as ~n!l!r
daf~n :::~rd~o~~~r~éj~~ra 	 I 94 2v-2 mldades dn I!eDbora. do qualquer Idade. 

Lei:lões do eOl'ação e asthml1~:::Ie r~s~~~:: n~::l d~or:~~~~~à Flil , morl.....a para o. in••do. potqu••ontl.lo nu",. Vende-se uma casa Use a CACTUSGENOL Espeolfloo do dr. KIDg Palmer,
de seus pupilos, devendo de combinaslod.podto,o.o..l.m.nlo.mortlf.,o.q... nio há um anno construlda, si- oonlra bydropelas, pés Incbados, lalta de ar, p81pltaçOes, b~U· 

pois seguir para o campr. ~;~~:'a~,.:~~;r~::.:~~~~':.á=up:d:'pcÍ~·:;':'~::~,~ tuada a rua Plazza (Estreito), mento d ... velau e srlerlu, b,'onncblte salbmalloa, aneurisma, 
8ypbUt8 e I'fieUmallsmo, le.Oea, canlaçe, u/lous e!CaB88S e dOres onde sossegadamente aguar- Po, ...a 'OIio V.S. d....."'.....xigl, FIII-...nolar com 450 m2, lendo águll e DO ooraçllo pontadaa noa rlnl e lochaçGel. dará I) Inicio da partida que ...dOl ., lu<c.dan•••. o 1a.1. d. F.I nlo man.ha • • óssa 8anltarla, Tratar á rua 

decidirá o titulo de campeão lnolf.n.i•• p ..... DI p••_. v.rIflq•• 01 ° .. !d.dlnh. Tiradentes n. 3, Florlanopolis. Aos fl'acoH e convalescentes 
brasileiro de futeból em ap...,....... I_ 47 3OV!5 Devem usar o STEi'lOLlNO, Que lu eDfordar, augmenta o 

~ 
vtgor d08 " , USCUIOR e do. nenas. Fortalece o sangue nas pe8' 

.oas loemleas Evlla 11 tuberculose, clcatrlu 08 pulmOea dceoles 

com pontadas, louo. dor08 DO \18110 e 088 OOllal, perDas trac,," 

Iin(l1ll1 luJa. '.-ura a neuraelbeDls, o desanimo e a dyapep!la, .. a 
.

S. PAULO, 9 - Segundo C---ontra ------ I ssa raptda.convalesceoça é
!le Inrorma com toda!1 se · ataques aereos t I
gurança, Ministrlnho deverá 	 Os parentes de ADE Syphillis - Pelle - RheumatisillO 
voltar á Italla, a cl:amado Berlim, 9 - Por determinação do chefe das , 'Moci- LIA NICOLICH convl~ 

do seu antigo clube, o Ju· dades Hitlerl!\Uas e da Liga Conh'a OI'; Ataques Aereos»; dam IlII ressõas de suas Oreen~ ;JrI:O~~;~~:: ~~I!~~D:~e~a:;:~ÓI~.o :(8::~::· 1~~~~'.? 

ventulI, pelo qual já foi cam- todos os moços e moças alemães, entre 13 e 14 annos terllo relações para assistirem darlhrol, eaplDhal, IIalul08, .purgaçOes, lerldll8, C80or08, eoero


phulae rbeum.llamo. Unlco depurativo quo limpa li corpo, 1001·pell.o lIallano. de rrequentar aulas especiais de protecçllo contra os ata· á missa que em sufrra- ! /loa e eogorda. 
ques lIere08. gio á sua alma mandam Deposltarllll: lodu aa droflarl•• de Slo Paulo 8 Rio. 

RIO, 9 - Noticias de São Todos os auuos, um dia denominado -Dia Juvenil- celebrar no dia 13 do cor-
Paulo dizem que um clube será consagrado á expotllçüo dos resultados desta instruc- rente (segunda-feira) ás 7 bo

ItaUano está interessado em ção, acto esse que se rcvestlrá de toda a solennidade. ras, no Altar de Nossa Se· A,S S~;NHORAS DEVEM USÂR

ubter o concurso de Peraclo, Além diaso, serl10 dadas, nos campos, instrucçôes nbora, na Catbedral Provlsó
 Em SU<1 lollelle Intima ~óillenté: o Mf:IGYPAN, ,kdispondo se a gastar até 200 sôlire as providências e medidas de pr,otecção contra os ria (Igreja do Rosario). grande poder bYlI'leDlco, oon.lra nlvlcs ' llI:l o!:n:,'g ! o,o~mll Ura!!. Metade dessa qcan- aviões. 	 Antecipam Beus agradecl e flu8pel /II, IrrJt80õt's vag'DIIIs, corrim~nloLl, I!o[lle ,'! ' tia será paga para Peraclo e No dia I de Novembro deste aono, oomeçará a ius· mentos ás peuoaa que cem- Ual! ulero,vDgIDIII., melrlt,'I e todll /lorte da doe,'("l:5as restaotes 100 mil liras trucçllo nesta materia, Seis mil professores especiais serão parecerpm a o!sle acto de locaIs e erllade . preeerYoIIYu. Droi~ri~ p", hoCl), ROI,para o Botllfogo conceder o fornecidos pelas eMocidudes HltIerlatas». As aulal tambem nOlla reUglAo. 8v-2,"..__________'______--J 
«passe», ser!o frequentada. por mulbere.. 95 

\ 
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<:) B8TAJX)~Sexta-leira, 10 'de Marco di; 1.939 
»: 

t; •••••••••_••.•••••••••! •••••••••••~,H'H;): lRefugiados 
= ..i:~' S M A E S : F 
~ AcoDBelbamos o afamado LOMBRlCOlDE INDlANO de Sar- .. 	 na rança

mento Baráta.c.Prolessor de P~~ologla da Facl!ldade de Me- PARIS, (V. A.) _ Seguudo 
~ dicina de Porto Alegre. E' j'lJa~veJ na expulsA0 de vermes, estatislicas lornecidas pelos 
~ tal como lombrigas o:r:lm·us. ancyloBtomus, etc. 30 anIl.os de serviços competentes, o nú

@ u..o têm demonsténdo a I.lUa eUlcacla. 	 ~er~a~~o~:WJ~~~~s ~:tat>,,~:~ 
• cidos em França até 10 dI! 
.. . Li L: P O .s 1 7 A N J OS: Março de 1939 alcança o to

:l1P.CAHLOS HOEPCHE S/A-florianopolis _ 	 taID~: ~!~~~~d~~~da::r~a de 

~•• 't';~~&,..u•••I~U~®$o••~~••••••••••~Oí?;I!I).... ~~~a~~as:odO~ro~~~~~te~llr~~' 
....,,'PA"<.q...omr.tr; de 450 mil penetraram em 

'~ . i{ tem SO o C ONTRATOS5!:. filie e barDto~ nao ~em rosguarde ten'itol'io rruncês desde ,Ta~
SAlíGUf! SANGUE! S4KGUfl 11 o lO .liradabil i~:;lnoo, Ternh"m-no su.npre e ... ""'s... neiro do anno corrente. r. N'eR,ie tutal contam-se cérca 

~ ~~ f: ~ n ' PI--LL-Oy-'-D-'-'---B--R--A-SI-LE-I-RO- <l(J0~7~r:;~I'!~i~~Ci:~I~:~_SC toIUSA N IYI U"'" n oi& L 	 maioria 11 c81'gO dos g'ÜVCI' 

IIOS da Frun~a e da ('l'il-BI'e

(Fermula Alemã) LlNHt.t\!A~~~~~J~ToN~~:g~:~l\ra o Norte ta~~~o as despesas süo eal-

I 
E' o uoico fortificante DO no Sablllldo, e par!! o Sul nh qUhrtu feira}: .CON\'I E. A1,- culadas em 15 trancos )Ior 

mundo com 8 elemeutos CIDIO-, "COMTE. CAPELLA» , e .AN NIl3AL BENEVOLO •. unidade, pal'a as peSsoas em 
R.!isl••m .IU. diplomas, nO M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. lonlcos: f'hospnoro, Cal- UNHA PENEDO/LAGUNA: . MUHTINHO. e «MIRANDA» bom estado de saúde e em 

cio, Arseoiaio, Valli1dalo, LlNIIA i{IO/LAGUNA: «At>PIRANTE NASCIMENTO.. 60 .francos diarios pura os 

MEDICOS E DENTISTAS 	 I 
F. C A S T R O ele. Com o /leu uso no Um TU'l'OYA/FLORTANOPOLlS ...nfermos (J fel'id1l5, é facíl 

rUI Muito n." 164 10.0 ••1.. 101 , 101A ._- Esplonad. dI: 20 dic.;s, Dota-ee: F R E T E S O E C A R G U E I R O S ~: ~=!~\I~a~h~a;~~.~t';I':I~~~~1 
do C.st.llo - Rio d. J,neiro. l' - Levnlllnmt'nl(, 9."ernl Ih I 

daa lôrça;; e voli!! irl.m;~;:;i~- V A POHES ESPERADOS: ~~~!~h~iS~ 8do aos refugiado"
Inlormaçõls gr.ti, - Remetll ,êllo. 

- 'a do li~p!!Ute; PARA O SUL: Para tal lim já loram lt 

2'--D~'i!lPD~ r edrl1Nli<l D'" COM1.'E, C:\I'ELL:\ : dia 10 I)lU'U Hi.. (ll'tlIHI<" Pelotus hertos credilos no toto.l de ;} 
complr.lo do; dore! de CR · e Porto AI~gl'e 275.000.000 Il'allcos. 
bc;;s, !n~c~!> ~liD e !le?vi);d~· Além dos re l'ugiados tlSPIt
1JI~' ."_Comua;~ ·, tdk.'.\ ,í!1 PARA O NORTE: 	 nhóis é neces~ario accenlllar 

miParis, lV . A.) ·- Seguod!' i I-:spel'u ' IHl que o embaix~- dl'press.~;, ni~ r·j,j .·l ~::: t-k a'l' . ~UB{\'l'Ã~: d;a \0 (h! e('~:'l'!~e'l Il!~l'" Purtlllnguil , Aoto· !!~l:d~~b~~ 11;!Oà~~0 os X 
~e di7 hoje. ,'m circulo" di- · dor em Roma, sr. Frl1oçOls ml!:i!i'~dm~!1 t <) de Drnb(;. ('! ~~~~~ g~a~~~. ~t;('~llí;,nl~:,I;;;i1~';;;'t: ~:~:::l~:{:n l~e1'~;~~y~:IUC á\l, rria, entre os qllni~U ~gur~~ 
plomaticos, o Duce recusou , Pvllcet, Ilpresente in[urma- g;:~?.:. Aas:meuto Úl: !'~~:: MIRANDA: di .. 10 par'l!, Iti'j 'lhy,:S. Fi'Iln.:isco, S~ntos. I! .51)0 russos e 6a,OOO arme

~'r~~~~dOll~~~O /:!~ir!J:~f~ ~~:: if~lfa~l:taaSosSÔ~~:' t:l~ "ar!andú de t !\ 5 Ellos; IJ~i.r~l'~~~j}~"~S'f~~~d~.ictÓ!'ÜI, Cur:lvellus , lib t)ns, S. Sulvu- U1~~ tocant.e ás outras nacio . 
tropas italianas -!<io dl'pres- diel' e Bonnet quando de suu dCOd~~~~~i~I,~I~~!ii~~~~·· nahdl\des, flgurum, perto du 
Sfl quanlo pos.sivcl ., e r llS- proxima visita a e ~ta capital, P " !r.li!i.' dr. r.l" . [) " DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PR EFE REN- 20 mil itali8nos, a mil rumtl Mau,_"'l ~''
pondeu indicacdo que se dc- Iu primeira que faz depois de 	 -'"o- - " ~ - nos lO mil Yugoslavos sem 
VI! permittir ás tr( 'plls e6trau- ~ua rtlm'Jçüo parll. Roma nos rc., di':C:'H: l . CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEll<O. con'tar gregos, tucos e' polo
geiras entrarem em Madrid primeiros dias d e :-Iovembrop____......u;z..._dã neses. 
como -glória culminante lia passado. . rilI I'" - I I I As mesmas est8tisticas re
parlicipaç:io italiana 011 ca<11- No caso de o SI'. Mussoliui Ag(lncia-· Rua João Pinto, Armazem - Cáis Badaró, v"lam que exi~teill em Fran
panha espanholal». rcnoval' ti campanha anti- 9 - Phonc 1007 12 - . Phone 1338 ça em algarismos globais 

A negativa do Duce ('Dl re- francesa, os circulos govm'- __ _ __~ cêrca de 3.220.000 estrangci
lirar as tropas CIIUSOU des- D a mentais demonstram tr8n- ['os, entre os 900 mil iUtlia
gósto nestu capituI, e~pecial quillidHde e confiança, por- H. C. DA COSTA __ Agente 1I0S; 900 mil espanhóis, 600 
mente por se prE'ver <lU e, Iquanto cOllsidel'1l m que o pn- mil poloneses, 210 mil belgas, 
tendo já sido "leito o Papa, derill militar e a situação po · 92 mil suissos, 80 IIlemães
o Ouce intensifiÕ>Il['â figura lítica da Itnlia declinaram austriacos, 71 mil russos, 63 
IIS preparativos para renovar Idesde a assignatllra do Pllcto --"~'~·_·_-----"':l Quer ser feliz ? mil nrmenios, 50 mil tcheques, 
a campanha. ,Il~~ancesa. de Munich. 08, MII!II!!L BnnDnln Em negocias, amores, ter sor- 39 mil portugneses, 35 mil 

IIUII UnU" U t~, saúde e realizar tudo Que ::!~:~::. e outrlls colonias 

. O 	 CLINICA GEHAL ~e:~~~~v~~~d~rlo~.2~m:~ ~~:~~~ I~_____;;;;;;__;;;;;~ . ~advogado 
Curso de especilização Caixa Postal, 3407, Rio de Ja·José Accacio Soares Moreira 	 em molestia do Pulmão. neiro, que lhe indicará o meio Ore BulClO Viannac:ommualca IIOS I!ellll clleDln cinta t!lpltal e do Interior de obler triumpho, prosperida


do 881l1li0 que CODttaua 11 exercer lua profl..ao perante a Tratamento moderno da de, fnrtuna e salidc. Nllo hesite. -0
Tub'3rculose
Ci)rte de appellação 	 CODsultorio ã Rua 

BRONCHITE-ATHSMA J olla PInto n. 18 (so
PNRUMOTHORAX EDUARDOMULLER! brado). CODsUltas da==~=~~~=~Irsandalias 1 á.s 3 horas da tar~

Consultorio: RUI João Pin e senhor'a participam aos ,I 

I
de. Aos pobres Ilo, 13 (Sob.) - Phon. 1595. pal'eoles e pessoas dede firas suas relações o nasci-	 CODsulta8 DO Hospi

Rcsidencia: Holel Glória para verão 	 mento de seu mho tal de Caridade. I\s 
Phon. 1320 8 horas da manhA.

CALÇAO()S Consultas. das 13 ás li) horas. a 1.0 do corrente mila, I~~~~~~~~~~~ 
CARLOS ALBERTO 

42-P. nu cidudtl de Blumenau. Máchinas de escreverde todas as 
Vendem ·se duus, de eflcri

qualidades II;..::-=.::==::::::::~ 92 5 v.-4 ptorio, 24 

I 

com carros de \l 


;)5 cma. do largu1'8, em pl\r

TAMANCOS MEXI- 10M I 8 I feito estado, por preços van
CANOS para r. igue. oabaid PREC'isANDõ'l tajosos. lnform!\çií~s nu .'1'11'Desanimado de tanto PRAIAS DE BANHOS reassumiu sua DEPURIIR o SANOUE bacaria Bahinna, rua Traja

clínica no, 4; ou Caixa Postal 5!). 
Cinto$ - Chinelos - 80- Consultorio: 	 96 5v ·· 2soffrer e cansado 	 flllTr1tHiilelra

nés _ Luvas, etc. João Pinto, 13 (.obr,) _ 	 C)lmb.te .. FERIDAS, \ 
BSPINQA RH8UIIA· 

,. O ele.de remédio! Artigos para sapatei 7v-6 	 18. IJRLID .DILIII 
ros e selleiros Com prclllclI nG3 bosp!lllla 

eDropeu~o sr. Leonel Silva, praça O," 21 do 9.0 Bata Cortume e Fábrica 

lhA0 de Caçadores, PClot~8, Rio GraoJe do Sul, de Calçados CLlNICA MEDICA EII 

dltclsr/): aERAL
ELIXIRDE CODi5ullas d!l8 lO ás 12 e «H!l muitos auc08, vinha 80flreodo, dia e noi <õBARREIR05» d~~ 16 IÍ! 18 hOfas 

'NSTlTUTO DE ELE'I.'ROCARte, de lurtes dorlls nos 0610S li: no e8lomLg'o, sobretu· 
do IIÇÕ' qualquer refeiçG(>, sendo eb:-lgado li ir /lOS ))IOORAPHIA CLlNICA 
pés, cloCO e mais veus durllote /I noll(" Já úescni Cura0 de aperfeiçoamento em 

doençs. do ooraçlo ldlapoe
USI:I, IIlIna!, p.,r oonll~)ho de um cama·fada, o 1<GALE
mado de lanlo soffrer e cansado do tsnlo:> remed totl, 	 " UEIRÃ tI(l() precIso das molellla. oar

dlaOllI por lra~do, elootrlooa)NOOAL., pOdendo garantir, cCom o le3temuoho Illé de 

meus 8upe~ioree, qoe nlcuperel 1\ IIl1ude por eompleto CLlN,m~A~EDO~J~00.
A.L~eureux 
ilpfn~. com 6 IIS8008 deuse gr.iode depuraUvo». NERVOSO 


Pelotcs, Rio Grllnde do Sul. 
 Depó,lto: Rua C. M.fra, 39 	 GABINETE DE ELF.CTRO
TERAPIA 

Ondal ourt&!J, Ralo~ ullra-.to
(Firma reoollhecld..) 21 2J letu, Ral01 tnlra-"ermelboe e 

Os Syphllillcos ou Rheumatleoe, não devem Eloolrloldade mMlca 
desantmar; lIe tudo experlm('ntaram e nado IhcEI apro Labor.torl. de ·11clOIce-· 
veitou, devem recorrer, ~eDl perda de ttmpo, 00 «GA Dia e InAb1e1 Clllicu . 
LBNOOAL,. poderoso drpur3dc1r · lonlco, fórmula do Rmmee de:e ~ dia, 
especlallata de vallll cultura, Dr. frtderlco W. Romll Antenor Morais 5:aB~O:.!-=~nW.'~= 
no. A ooçl" desse grllnde e I:llIcez medicamento, é 'l'Iu. KaIm e 8&0... ZorpJ
rapldo e lewuro, logo á~ prImeiras dÓ8ts . Vence pOI' · Ci rurgião-denti.t. DlolID0lltloo do . ImpaludlUlo, 

Trabalhos modernlssi Ilvomen~'.~~L~NOô1L~~~ ~4 ~=~bOB~I:~::::~~1: res-	 ~~ed~e~~:er::= 
mos. Pontes e dentaduras de Aoobetn Zondeok,'.para dia-IItue 11 saude, sem eSlrllgllr qUlllquer orglo porque é anatomicas, em todos os 

o UNICO que diz NÃO CONTeR ALCOOL e que materiais adoptlldos. 	 &~~ feeo::' ~;~~UJ:
realmente nlo tem, HORARIO: 	 quldo rachlCe e . qualquer

(*qui.. pera . eloclda9lO d.Das 8 áa 11 e daIS 16 dlap~lIooa.Encontra-se em todas as Pharmacias áa 18 horas. Fem. Machado. 6do Braell e RepubUo&8 Sul-Americanas. RUI P. Miguelinho,6 	 . Tllltpbone 1.1l1li 
N. 67 Ap. L. D N. 8. P. - N. 9811 	 PLORIANOPOLI5"-_________.,.._____-----...,,71 v-40 
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e_. _ . tRrS:JtW. , 

,._., . , I! ~••••G••••••••••••••••••••••••••••••_ 

O l:2.,Std~.lO·I: 	 ",. : Compan~ia cAliiança ~a 8a~ia»
I:::::':,,~:;:~~::o.- I ! Empresa Nac. ~e Nav. Hmpcke 'I Fundada em 1870 Side: BAHIA 

I" Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores (Cearl • Seguros Terrutres e MeaU;u.r.os 
Te\. toZ~-C:l:. Í'()!;)La! 189 \.. Hcepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». • 

i - • Capital Realizado Rs. 9_000:000$000 
1 : SAIDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS 

AnDO t..·• C~t.lltal: 4015000 : . &II:i 

~.;~e:!r:(> g: ' .8 Linha Fpolls.·RlO de Janeiro I' LInha Fpolls.-Rio de Janeiro I Linha Florianopolis
i.l3. 4$l~3 Escala ltajah;·-S. FranCISco Laguna . 
Nntf;~ro H.vul!la IifOO ;\ e., e Santos. Escaia São Frandsco 

No Interlo" Transportes de passsagelros 
1 • e cargas. Transporte de carga Transporte de cargas.I iAnno 

Bemcotre ~= '8
'rrlm"slr .. 

15$..'lO!l ! Paquete .Carl Hcepcke' dia 1 Paquete «Max' 
Annunclo~ medlllotecontre.cto" «Anna- ~ 8 

• -Cal Hcepcke. » 16 dIas 7 e :22 
• cAnna." 23o. d~!g.~:~··..::t:~o~~~.r:~ICS' 
-.. S:lltl,1 á I hora da madrugada. . .•

Elllba r.ql~e do Srs. passagel- Saldas JS 18 horas p. 
~ ;:f:~!:'n:~~~ee~,!E~~:,,~~!zn ._ ros ate' earSas22d,als.losraasl'dd"lsa.s ves· 

artlgoli aoslgnMo, p 
.~_________.,; I '!Il1o Ordens de embarques ate ás IOrdens de embarques 
-

Cumprindo uma 
promessa 

Damos publlctdade. pelo Inlerês· 
se que pôde represeutar para muI· 

~~~t:~~.~r:~~~~e~~~e~r ~ C!~f:~ná: 
Frellap. ad\'ogado 00 Rie de Ja
neiro: 

•Venbo com .. p,esente cumprir
uma promeEsa que é a dIvulgação
do meio pelo qual me s"rel de 
horrloel. 8olfrimentos do eslomago. 

Faço·a unlcameote com o IntUIto 
de ser utll ás pe,solls q"e 8,,!frern 
do mo~mo mal tia muito que era 
conbecldo em CU5a como de"nl~ 
do apparêlbo drgesllvo: -EUa oollre 
multo do estomugo.. dlz!a minha 
senhora penelizad8. 

DR. CARLOS DE FREITAS 

De !a(t(l, vIvia em constanle re· 
I!lme: qu"lquer alimento mal. forte 
provocava-mo dlspepsla, delx~va'Dle 
ludl.poeto, aenUoda um peso bor, 
rtvel oa bõeca tio eslomago. uma 
lula looupportavel.

E de certo ponto em diante os 
malel se aggravt!ram taDto que
me Ilzeram pense r f.tê que llr.he 
ulcere. no eetomago. E 0110 euviDo 
multo de que IDllrcb8\'a para a uI· 
cera, pois I' linba r~Ho uso de lo· 
numeros especillcos. InuttllOente. O 
mal aggrave-.e cada vez mais: 101 

~1\~:::elg;eded::~rl:I~~~~~ ~ml~I;: 
~~gOc~;':;Jm~'l~~e!r3m R~~r;;;:::lo~ 

nldade IOHredora>. 

Dr. Augusto de 

Paula 

MEDICO 

TDlHçal. RIUrU
'11111 

-lper.. 
COI&ILTORIO 


RUI Vielor Melrelles o. 26 

Is 10 1/2 e das 2 Is 4 horas 


Tel. 1040& 

Ruldellcla: Vlscollde Ouro 


Prelo. 42 - Te!. 1M5 


.., ! 2 horas das vesperas das ás I~ 11Oras. 
• saidas. 

n	 - _ m 'I .... -. _ ·-........-...-_w '" - -nO 


AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

via COMDOR_ 
---" 

1~~o:~~~~~~€~~=J 

obs8l'var melhoras. O peso no e8-1I----------------- 
tomago, 1\ dOr de cabeça. os desar· 
raoloA gll8tro-Illteetloals ioran' de· 
I\8ppareceodo, e, agora. df!pols d~ 
algunl vIdros, pOSIO alltrm!lr qu~ MEDIDORES DE LUZefttou radicalmente curado. 

dO~~:o~~e~u, ~o~l:f.::.arn~~:."~!e~: Precisa V. S. de medidor para sua instal
~i~d~e~It~~: v1: flP;úb~lf!~a~~te~~ lação? Procure obter na INSTALLADORA 
lar OI benellcios que me trouxe o DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 
:~"~m<;n~~~.::s:lluc~~:)itoIE.m~: SIEMENS, com absoluta garantia, porque 
santo remedlo, que laz realmente é O melhor. 
re:r:~:~~:e:l~u~:!tI:e:~oe:t~':n~~~ R. Trajano, 11 Phone 1674 

I 
Paquete «Max. 

dias 2 e 17 

Saidas á 1 hora da 
m. madrugada. 

ale Ordens de embarques atéI ás 12 das vesperas 
das sai das. 

- - ••_Ou_ ._ - __- u 

_ 

: 

: Ob~ervações: ~rse~~s~:;:i~~t~e~~ore~~~r~~:~' d~o a~r~::~à~ri~e ~~cc~::: 
• 	

_IE' expressamenle prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. 
• "IWa M~~~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito pelO trapiche sito • 

! Para mais inlormações. na séde da ._ 
"" Emoresa Nacional de Navegação Hcepckee 	 á rua Conselheiro Malra no' 30. • 

: • .R,'~®~ .,;:,~,, ~,~ f}~ ;f;' ~!k~'ê~; "2.;;';~oN~ ~~19 fF~.!lít8~~$;I~.f!tO • •.• 

tat:~'i:in-:ár:~:~~c:.;. e~\~e a~~:';1 :...~509~______________....,;V_-_-7;.;5;,-.--il1 
publicar como um ••rvlço li huma· P. Alegre, 8 - AcompanhadO 

' A estrêlla de Cham
berlain 

Cairii ou sub 'rá, de acôrdo 
com o succeuo da visita real 

lOS EE. UnIdos 

LONDRES, 8 - O «Dally 
Express» diz que a estriílla 'de 
Chamberlain cairá, ou subirá, de 
acOrdo com o successo ou fra
casso da vista real aos Estados 
Unidos) na proxima primavera. 

O jornal diz que Mr. Kenne
dy, "mais do que qualquer ou-I 
tro homem». é o responsavel 
pelo convite ao Rei e á Rainha 
para visilare:n os Estados Uni
dos, convencendo que a viagem 
seria um grande successs, «a 
despeito de um vago sardo!lis
mo. lançado pelo senador Rev· 
nolds e as revistas e jornais. 

'Os ~merícanos. que se oppúem 
á visita, repelem o que dizem 
os ingleses: mandamos o nosso 
rei I rainha de chapeu na mão, 
mas que tudo nlio passa de uma 
expedição de sitpplica». 

Or. Saulo Ramos 
Médico e operador 

EX-Rsststeote do prolessor
Brandlio Filho 
luo de Janeiro 

Eapeclallsta em Partos, Mo
lesttR8 de Senhoru - Uro
logia -;e;~~~u~at8r8~~ Appa· 
Consultorlo Rua Joio Ploto,?

Telepbone - l.Ikl1, 
Resldencla: Rua Vlftconde de 
Ouro Preto; U - Telephone

1009. 

68 P. 


Vi"gem do interventor 
gaúcho " Irahy 

----------,----------- de sua exma. espôsa e filho, 

.------~------·----------II~~l,a~i:r~ ~fl~~~~,Vi~!a~~daem:; 

Dr. Joaquim Madeira Neves 
Medico - Oculista 

Pormado pela Paculdllde de Medicina dll Untversldllde 

do Rio de JIIDelro 


Trlllamllolo clinico e clrurglco de todaa ali molestllll 

dOlolbol 


Curlo de aperfelçollmeolo 011 especlalldllde, com o dr. 

Paulo Pilho, no Serviço do Prol. Dllvld SlInllon, no Hos


pllal da Pundllçlio Ollffrée-Ou'ole do Rio de Janeiro 

Complelll IIPparelbllgem pnra exames de lua especlalldllde 


Eleclrlcldade MédlclI, CllnlclI GereI 

Consultas dlarlamenle dlll 16 61 18 


CONSULTORIO RUII Joio PIDtO 7 sob. Telepb. 1466 

RESIDENCIA: Rua Teneote Silveira ft7 TELEPH. 1621 


Iransporlará para G Irahy, o ce!. 
Cordeiro de Farias, interventor 
federal no Estado. 

ça~I~;dr~:;;~~~!L ~. c~~~i~. e~~:: 

I 
I tende estender sua viagem á re

gUio do Alio Uruguay. 

VENDE-SE ~~:!'cf:3~ 
~J~fu:~r~8 ~~u!~~n~à ~~ : 
dade de BIguaaau com duu 
~:S'::a~~~::I~~:a~!::!.· :~~: 
to cerrado. Trata·se com o 
~~nfo~1~Jo(8!::::!)~ rua:~~~I 1. 

: 	 Capllal e Reservas Re. 57.ooo:000$DOO 
Bens de raiz (predlos e terreDo~) Rs. 16.054:200$749 

_ SEgur05 cffec!uúdos ~m 19õ7 Rs. 3.169.67í':15~$8M 
ReeeUaa em 1037 Rs. 22.5õ5:.211 '090 
Slnllllrol! pagos ~m 11137 Rs. õ.797:õ80$050 

e. 
• 	 ' Opera com as mais modicas taxas em 

todo o territorio nacional•--1 
Succurllal no UI UgiUiy, Regulcd.:lru de IIvarl/lll e ReVi'e

• eell!!lDf~~ IlDe prlilcipdlll c1dlid~s do AmerlclI, 
• Europa e AfrJca. 
• I 
.' , 

._ Agentes em Florianopolis 
ta 

.. CAMPOS LOBO & eia. 
I 

RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39 
Caixa posta1l9--Telepltone 1083-Elld. Tel.•ALLlANÇM 

Escriptorios em Itajahy, Laguna e 

12_p~lumenau. Sub-Agente em Lages 
--....,;--------------- 

•~\ 

Carlos 	Heepcke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLlS 

Filiais em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages, 
Laguna e S. Franclsco-Mostruarlo em Tubarfio 

REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Vendas em prestações-Garantia de 4 ann08 
Dors moaelos (de 90 e de 120 litros) 

ambos de uma ecoDomlil lurprebeudenle, pol"i em 24 
boras CODllomem menos energlll eleclrlclI do que nm 

ferro de eogommar em 2 boral de serviço. 

Mantemos em depósito todas as peças sobre
salentes e mesmo mecanlsmo8 completos. 


em cesos de desarranJol os proprletarloll serão ellm
dldoa Immedlelllmenle, um uecellsldade de IIguarderem 


:e:!d~::II:':::1o:md~~~vp~~h, c:. ~~r~I:i1::rj:o:~~~ 

.....____..__-' 
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8 o ESTADO, 10 de Março de 1939 

Belgrado, 9.--0 gabinete hoje, votou uma moção de caloroso applauso 
á Grã-Bretanha pelos seus esplendidos esforcas em pról da paz. 

CEM BARRAS DE OURO II DALI E DE ACOLÁ II V [DA SOOIAL I 
BELLO HORIZONTE, 9. - As autorid.- (Serviço eilpeciel para O ESTADO) I ANNIVERS.UUOS I Nao sabemos dizer si a vida sem

des policiais do Estado receberam queixa de que Passa, hoje, a data natal Ida da pre lhe sorriu com sympathla. Elle 

um vultoso roubo, de mais de dois mil quinhen- LONDRES, 9 _ Lord Halifax , ministro do t'xte. ~~mt~r~I~~ ~~~;::.ra Maura de Sen ~n~~rt~é ~~rr~~r:~~ ~I~~~erl~:~~ 
tos contos occorreu nas localidades de Urezopolis ri.or, ~eclar?~ qu~ o govêrno não. tinba ti~o commu- Esplrllo brllhantlssimo e . vlbratil, \Signlfl<açoes. . 

, Dlcaçao offLClal dlrecta do bloqueIO determlDado pelO enriquecido de varia e orlgmal <ui· Como todos os artistas - Jl6Ique 
e Cambuhy. Nada menos de cem barras de CurO general F ranco ás costas da Espanha I{ epublicana e tura, a ónnlversarlanle se destaca , Ielle era mOsl<o de Innegavei taien

. d S· b . - . de que seriam torpedeados por submarinos os navios 
I' 

no melo feminil <alharinunse, <orno to - e <orno todas as <rlaturas In-
Foram extravia 115. o re o caso eXistem vanlS ver- mercantes que procurassem os portos das referidas I ES<lIPlora intreplda e sclntillante, de telllgeotes , era dOlado de exquis!U
sões não tendo a polícia Fornecido qualquer in- costa8. que é testemunho esse livrinho eo- ces e preferen<ias. A arte refina os 

, _ . 'l'odavia, o govêrno de Sua Majestade deu ordens <anl~dor - «Cantaro de Ternura». temperamenlos e a 1~lelllgencla ~ug · 
Formaçao I respeito. a navios da esquadra para prestarem toda a protec- FAZEM ANNOS HOJE : gere selecçôes. embora erradas, as 

ção aos navios mercantes "ol> bandeira inglesa, mes- Sras.: Iracema Rulz, Alda Vivlanl vezes. JOdO Barbosa frequenlou o 
- - --.- - - - - - --- ----- - mo dentro das águas territoriais espanholas. I Dulra, vluva Regina Sanlos e Ernes- iornallsmo sem mercanllllzar-se. Ahl 

As mã os de qualquer soldado, de qualquer ma- lina Venera . se fez <riti<o do seclor da emoçdo. 

Terl-a ti-do morte naturaI rinhe iro ou de qualquer aviador ingl ês não estavam Srlla.: Dlnah Vianna. Critl<ando música , pinlura ou theatro. 
manchadas de sangue espl1llhol e, por isso, podiam Sr~: Waldemar Correia, dr. Amau· de quando em quando, resvalava na 
defender a vida e os interesses da Inglate rra, digna- Iy Poggi de Figueiredo, Henrique InceJlezas dos conceitos. Porque nel · 
mente. IMafra. Renato RUla, Mariano Telxel· le o coraçdo trabalhava mais que o 

a vl·uva e enl-ne.? Accrescentou lord Hali1ax que a Ingla te rra tilllm ra Frlho e Dullavio Coelho. <erebro. Nada obstante, 101 sincero 
como boas as declaracões do geneml Franco de que Menina: Neuza, filha do sr. Fio · Innumeras occas!Oes. 
a ind t' pendencia da Espan ha seria conservada ; porém, risbello Silva. Raros ter~1) <amlnhado para a mor 
si verificar quo não existe sinceridade nessas decla· Jovem: João C~mpos Gonçalves. te com tamanha tranquilhdade. Dlr· 

BERLIM, 9 - O «AngriIT.! I'a<:ôes, a situação será entã o muita sél'la. 1;\ ( E o se la que, Indo para ella, er~ "como 

d L 
publica um artigo pergun- ~. ],J,E 'DI S T i'I si se voltasse para o orlenle, 'a ver 
tando si KI·upskaja. a viuva I ~ LISBOA, 9. - Apesar do bloqueio estabcle- JOAO BARBOSA.-Temos lido IIn · despónlar a madrugada fresca e re
(nleatuLreaDII.· ne , morreu de morte: DI·VerSO-es cido pelo general Franco contl'8. as cost/1S da Espanha IdOS <repus<ulos.Ouase todas as lar polsante.. . 

republicana, CID navio inglês, burlando 11 vigilancia des o céu se reveste de purpura e O <adaver de João Barbosa saiu 
O diario alemão declara nacionalista, conseguiu chegar ao porto de Valencia, violeta, e entre esses dois tons nl - da reslden<la mortuarla, na rua Arau

que é bastante significativo ___ onde está descarregando grande remessa de viveres lidos uma <aprl<hosa <hromatl<a se ia Figueiredo 0.° 29, ás 9 horas, 
que, pouco antes da eua enviados pela Com missão Nacional de Soccorros fi Imistura, Inde<isa, desafiando as pa· para o cemiterlo públl(o. 

~~~te'd!pp~~~~e\l d~o L~~~~ As «~~~~il~» da Espanha. ~~:a~o~~!s.Pi nlore s e a sensibil!dade _ Falleceu ont;', no Hospital de 
uma delegação do Partido RIO, 9 - A Prefeitura vai \ pelo presidente da República a Onlem, porem, ex<ep<ionalmenle, Caridade, onde se achava em IraU -
Communista, tendo carregado Ann Sothun, que nao ca- mandar construi r 230 depositos, organizar " temporada do Thea· o enlarde<er foi tUIVO, ennevoado e menlos , a sra Alell.indra Faria. O 
com todo o archivo privadO re<e de apresentação por estes em conc reto a rm ado, para os 110 Municipal. neutro. Nessa tarde sem clplendores seu enterramento eflecluar-se á, ás 
contendo varios importante. brasls dentro, queixa-se amar- distribuir pelas esquinas da ci- I _ morrel! Jodo de Mederros Barbosa. . . 16 horas. no cemiterlo da Trindade. 
documentos e cllrtas de Le· gamenle do gOsto Insupporta- dade, e des linad os á co llecta I 
ni~~ seguida «Angrill. :~~. ~~s beijos dnemotographl- de - ho~~Ope?a :czC~~r~~ira~oo t~i~: Um parente ~~f~:~ q~I~~cd°;,r~~ ~a~~!a:;' 

I 

o li xo. 
publica uma reportagem es- Attirma a mimosa e rulllan. RIO, 9 - O preleito Henri sallan tico alemão . Bremen", con- a dlrecção de meu carro par-
cripta pelo ex·vice commis- le estlêlb que os beijos que que Dodsworth fo i autorizado duzindo mil lulistas. ~~-~~~c~~~~ta:'~~ó:t:oJ~e:r~~ 
sario da União Sovietica, tem que receber obrlgatoriamen- ço esquerdo. Soccorrido gen. 
Albreclit, que, fugindo das te, ás dezenas , sabem atou- d P P XII til e abnegadamente pelo dr. 
mãos de Stalin. se encontra <Inho e repOlho, devido ás ---- O apa lo Haroldo Pe~erneiras, fui por 
presentemente em Berlim. O Untas, untos e outros cosmeU· elle condUZido para esta ca. 
ex commissario sovietico af· cos usados nos «make·ups» Curso Catharinense de Madure za no Hospl"tal de pital , a.7 de .Fevereiro, cnde
firma que lhe causou pessi· masculinos e femin inos, quase cheguei á nOite. 
ma impressão a anciã viu· sempre alterados pelo calor C id d - Era grave seu estado'? 
\'a de Lenine vestida de das fOlles lampadas dos es· MATRICULA ar a e - Tão I:rave, que o sr. dr. 
uma maneira indescriptiveJ, tudiOs. 
gorda e disforme com os Ella deve ter razao, Mo há Acha,se aberta a matrícula do Curso Soube hoje a nossa repor- tu.gusto de Paula pensou que 
olhos saltados. Tinha urna dúvida. . . de Madureza, que funcciona á Rua João tagem que em quarto reser J ena de amputar-me o bfaço. 
resisteneia inconcebivel fi Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. vado do Hospit.al de Csrida- ~~~s, q~~:ç~sm~~:g~~,hn::~Sn;:~~r~ 
vida, pois o odio que votava • • Os interessados serão attendidos na de se achava mternado u!ll poupar-me a essa tnste o I 
tl~!~liil~re~~n~i::aa e~II~~ RADIO. - N.o ond.o de_ 19.76 séde do referido curso, diariamente, das ~m~nte de S. S o Plipa PIO ção. O sr. Augusto Bacelli t~~~~-
votava esse odlo ao dictador mlt. ou 31 .55 mil., o. eol~ç.~ Do· 15 ás 21 horas. Dirigindo·nos. flquelle esta-I ~i~l~e~;;:s ~~n~~~~rd!eu}I~~r:~~=
vermelho, mas Dão o tinha n~lty, de L.ond••o, ",.d,... eol. ___ beleclmento, ah1 encontrflmos, polis e' ás enfermeiras do I-Ios
demonstrado publicamente e ~0.1. o oe~u.nle ~og••mm. , ho••· 68 15v-H no quarto n. 18, o sr. Augus- pital, que o têm tratado com 
aproveitava toda a occa81ão fiO d. FlollinOpolll: t~ Bacelli, que, ~e racto, nos immenso carinho. 
para desgostá-lo. Como e· 20.20, -- .Um c.n.~en ..e .m C . d b . d disse o seguinte
xemplo cita o processo cba· Lond...., p.l.ol•••m Insles po. OnSlrUln O arrlca as S' d r 't I-I~ poucos dias, esteve sua 
mado da copposição. , entre G••h.m Spry. . . - 1m, e ac o, so.u p~. espôsa nesta capital , em visita, 
Bucharin e Ryko\\', pond(l. 20.35 - O QUlnlelo de <3.. d S - P d rente do !Jardeal Pacelh, hOJe regressando depois a Joinville 
se abertsmente do lado ohom p••kinglon . . na praça e ao e ro pa!a· seu sobrenome co- " .Mas 
deste. 21 .05 :- A Perd~ do .Bi.ken· . . . meça por «B .... 

O jornal affirma que Kru- h••d., 20 de F.ve,"no,1852. P,o' Vaticano, 9 - Os carpll1lwos começaram a constnlll - Isso não importa. Na 

pskaja loi prisioneira de g••mm. eoc.iplo po, • Tollr.il. (C.p barr icadas na praça de São Pedro, para conter a enorme multi · Italis é commum, em certas 

Stalin, e. como tal, morreu I.in Toprell ~o.ling, D.S O . R.N) dão que 5 e.sperada domingo para assisti r á coroação de Pio regiões, a tl'óca dessa letl'a ESPORTIVAS 

não tendo ainda a sciencia e .p,es.nloçoo po. How••d Ro••. XII, na saca(!a exlerna da BaSIlica. inicial. Tant0 que, apesar de A F. C. D. em reunião rI' . 
sovietica demonstrado a na· 21.30 - Resumo Im inglê. do. Como mais de 200 mil pedidos de cartões para a missa pertencerem á mesma ori- alizada ontem, fi lIoite, resol
turalidade da sua morte. p.og••mm •• d. p.oxim. sem.n.. de coroação, dentro da Basilica, tiveram de ser reieitados, as au- gem lamiliar, os Pacclli es- veu designar a data de ama

21 .040 - Nolicil.io em inglê•. toridades do Vaticano acreditam que domingo plOximo ver·se·á crevem seu nome, ás vezes, nhã, para a realização dos 
.21.045.- Signol ho•••io de G.eln· uma da~ maiores aglomeraçCies populares na história da Roma como Bacelli, outras como 36 minutos restantes do júgn 

w.ch . Ponhflcla. Vacelll. entre 'Avaby e Cip. 
22 ~o - Big Ben. A O.chl.l.o · .A mi~sa Po".tifÍl;al começará approximadamente ás 8,15 _ E' curioso. S. Paulo, 10 -Peracio nãoCONCURSO AO I~pellll d~ B. B. c., . ,ob o ,"g.n· de domll1go e durara cerca de 5 horas . _ Na verdade, é. Em S. Pau- integrará hojt', á nOite,1a 8UCORREIO c.~ ~I Chllo!, Hell.well. H••old lo há rebentos do tronco Pa- Jecção carioca. 

. . W,II10ml (b.lllono). Um p.ogr.m-I 52 30v.-12 celli, com essas variantes. S. Paulo, 10-A firma Ua
. Ueahzar-se-á no proxlmo ml de obroo _de WIgnlr. O.chu- i _ Qual é o gráu de paren· mos e Cia. ol[er(!ce um fino 

{~IB 19, em uma da8 ~alas da tro: Inlloducçlo 00 Aclo 111 dOI . Dr Pedro Cat.:al ~O Clínica médico· tesco seu com 8.S o Papa? apparêlbo de chá, confeccio
Esc?la de CommérClo, desta Meotrel Clnlo.eo, H ••old Willllml . . 'UI Q cirurgica _ Primo terceiro. Meu pai, nado no estrsngeiro, ao joga
cs.pltal, de oacOrdo com o de- e O.c~e!It.: O Adeul de Wol.n . das moleslias da cabeça e pescoço Ansano Bacelli, que era primo- dor paulista, que, hoje, a noi· 
cret(l-lel n. 145 ~e 1937, ás e . • MU'lc. do Fogo (A, Wol- ; segundo do Pontifice, nasceu te, marcar o primeiro tento 
pr?vas do concUISO para es- k"l •• ). I ESPECIALISTA EM em Roma. do aelecclonado bandeirante. 
c~lptura~los e serve!lte8 da 22.30 - Bis Ben. Nolici••io em OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS _ Ainda vive .? S. Paulo, lO-Conhecido ca· 
Dlrectorla dos Corr.eIOS, st'n- eopanhol e NolI. Samon.i••ôbre . Consultorio: nua Trajano, 18 _ Não. Velo para S. Pau- pritalista e presidente del\D1 
do que, para e~crlpturarI08, o Merc.do do• . C~r~.IJ. I Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas ' lo bá cêrca de 45 annos, es· dos grandes clubes desta ca
as provas terão lDiclo á8 7.30 ~2.045 - Nol.CI.IIO em po.lu- teve em 8. José dos Pinhais, pital, oUereceu um conto de 
h.oras e para os serventes ás gues. . . 43, V-22 voltou á capital paulista e réis destinado ao jogadorI 
13 horas. 2~.OO - Blg Ben. Fim d. Ir.n. ali falleceu em 1924. bandeirante que assigoalar o 
---------- mlnlo. I - E o senhor'? primeiro tento na sensacio· 

.. Quem perdeu? ••• : pr~:n~~c~ ~~mSà ~~~~001: rt ~:~l~:!~~e\i~o~l do campeo-
CINE ODEON - A', 19.30 OIa., fabricante de balanças .0 Eolldo. prelende public.r 

O sr. Eugenio Vldal encon horo., .Louro do oul.o mundo.. patenteadas, de precisão, que .manhi, oi pOHI~el , compiei••a· 
trou, na Praça 15, uma cha CINE REX - A'. 19.30 ho•••, mantém em Joinville um es- po.tagem da iormidlYel pIII;' en' 
ve, e depollltou-a em n08sa .c•••• Nov." , !I I crlptorio de que sou gerente. I.e ...alecçõe. c.rloc. e paull,. 
Gerencia, afim de a entre· CINE IMPERIAL - A'. 19.30 Representante: A. Gonçalves Santos & Cla. - Que lbe aconteceu'? ta, que le.' trlv.d., hoie, • nolll, 
garmos a quem procurA· la. horoo, .COII~O d•. jog.dor.. - Um serlo desastre. Ti· n. cepil,1 bondal••nl• . 

o sabão 
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