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Evitemos o dfll~~:\" 

derra~p~:!:~~:, qI~~ n::no~~S~b~I~~I:~::'!Ó'e~d~~::~ ·1 
com a cabeça nevada pelos annos, alflrmam que Ihel 

o 	 MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATHARINA não há na memória a mais pequena lembrança de 
outra sêcca, assim tllo prolongada e cruel. I

I Director-gerente; Altino Flores 	 .Em toda a parte, onde ardeu o fiagello, oa ma

I 
nanCiais minguaram desaprazivelmente. Baixou o 
nivel ~e água em todos os poços. Alguma! cariocali 

ANNa XXIV Florianopolis - Segunda feira, 13 de Março de 1939 N. 7612 e caCimbas seccaram, por completo. 
O arroio onde o gado ia dessedentar-se deixou 

de correr entre as macegas. E o ribeirllo transmu
dou-se num rosario de poças, que amornavam sob o 
sol abrasador. Aqui, na Capital, vivemos horas de 
apprehensilo - como diremos? - saharesca! 

Depois, vieram as ChUVIIS, e de novo li águl1o QUE HITLER PLANEJAI On~e ~stá relr~scou o leito dos arroios, molhou o rundo das 
cacimbas. e correu, menos avara, na torneira das 
nossas pias. 

PARIS, 12 - O artigo do ; Ao rel'etir-se ao Teremos, de continuo, e á farta, o liquido prenovo I,"" .h.",., no,.. .ttJ~'O~!~~~!~~'::i: cioso'! Nilo. Porque no estio vindouro, outra vez a 
-,Journal des Débuts», deu affirDl8 que se iniciou odes- acção que se orienta contra dancia de dinheiro é tão ~~u:U:s~:I~~~ará e ouh'/\ vez soffreremos a inquietação 
publicidade. a um Sl~pp~sto locamento de fúrças . . ,as nossas fôrças na Arrica, grande nos Estados Unidos, 
p!ano de 1ltH.er. O arhcuh~tfi <~A occupaçã? da Ilha de Ino Meditcrranco IJ DOS AI· embora seja muito diHlcil 

sr. V. Durval publicado no ' plano, o sr. Victor Durval ção; pelo contrário, é uma da Manhã» que a abundan

Devemos evadir essa calamidade. Aos governos 
diZ QU': lhtler denuncIOu Hatmnan pelos Japoneses a- pes». arrancá' lo de ia, que até os e aos tecbnicos cumpre o estudo e solução do pro
com eXlto o tratado de Lo· mellça a Inglaterra e a Por outro lado a Aluma depositantes se esquecem de ~:::1:~:I~tes que elle se aggrave ou se torne Irre 
carno, occupou a Austria e França 6imultaneamente. A nlla se prepara para o seUjsuas economias guardadas oos 
desmantelou a Tchecoslova· concentração de tropas oa grande golpe, que será, des - bancos. O progreSSivo e desmarcado derrubamento das 
quill, na creoca de Que o Lybia e a convocação de ta vez , algo mnis simples Os norle-americanos levam matas é o factor preponderante das sêccas. A quei
l'xército lrancês se encon· várias classes de rescrvis- numa demonstração especta muito a serio essas coisas coadjuvante. E o solo mad~. ~ desnudo, sujeito ao 
trava bloqueado por detrás tRS ituliunos, a lém do lJosti· cular. Bem, com tudo, aug· de estutistlca. ElIes fazem· sacflflclo das labareda~, mais se resécca e mais se 

esteriliza.da sua propria linha Mugi· lidade dinria dll imprensa mentar os riscos immediatos na a 	 pretexto de tudo ou 
not, e Que não poderia por· de .Mussolini, não constitue demasiadamente. A Alema- mesmo sem proposito algum. Em não havendo árvDres, a temperatura ambiente 

( . tanto atacar a Alemanhll . mais uma simples campanha nha occuparia as provincias Por mais insignificante que hum idade é modificada; baixa a relativa e altera·se 
a direcção normal dos ventos - o que reduz a3 prodo oeste de Hollanda, obten· se lhes afigure a questão a babil.id.ades de chuva, com a aggravaote de que as• • do, desta fórma, uma bellaIinvestigar e calcular, os te· ~reClpltaÇões aquosas, mai reguladas, são caracterisprenda. Depois de fazer isto, chnicos realizam os serviços 
~Icamen~e torrenciais e, por isso, motivadoras desem dúvida proclamaria o que lhes são confiados eom lDundaçoes, enxurradas e prejuizos decorrentes.seu desinterêsse pelo que absoluta circunspecção. '1'anCaldas da Imperatriz 
árvo~ ?que se tem feito, entre nós, para proteger aI fizera, para realizar e poder to quanto lhes é possivel, 


ballleario, distante apenas :H kilometros desta capi· iobter justiça que se lhe ne- approximam·se da exaetidão.

o proprietario desse important~ estabelecimento 

O machado e a labareda já largamente devassa
I ga, maniiestondo então so- Não admira, pois, que fôstal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus, ram as florestas da ilha e do littoral, na abertura delennemente a sua intenção se agora omciosamente daIda e volta, a 5:5000 por pllss~:geiro. cOivaras, na extracção de madeira para marcenaria

Partida ás 8,30 da IllIlOhã, regresso ás :1 1I00'as de regressllr ás suas pro- da á publicidade uma esta e construcção e nll tiragem de lenha para os fogões prias fronteiras logo que se tistica dos depositos particuda tarde. Ponto de I)artil]a: Conselheiro Marra, ao I	 de nossas casas e para as fornalhas dlls locomotivas 
lado da Alfllndega. 	 dê uma satisfação. E en- lares bancarios esquecidos e caldeiras industriais. 	 quanto apparentaria querer ou abandonados. Nada me, Aos sabbadoB, e do mesmo ponto, ás 14.30, a 	 . . Si angmentam as populações e as indústrias e garantir as fronteiras euro- nos de 5.640.045 pessoas, emhmpresa Ferreira faz o transporte para aquelle 	 dlmmuem as reservas florestais, que verificaremos 
balneario a 55000 por passageiro, ida. 	 pêaa com a Fl'ança, ajudada todo o pais, não procuram o depois '?
pela Halia intentaria des- dinheiro que guardaram nos
301'. - 17 	 Respondam os que têm a obrigação de .prever.------------------------------ ----. manteiá·la. diversos estabelecimentos de para prover». _______________ ___ _ ________ .____ Tudo isso é laci! de se crédito. Esse dinheiro som-

GUERREIRO NETTO
Esperada na Guanabara IAs entradas de cine- ir;naginal', sel'Íam . aper;tas va- ma a quantia do Ires milhõe.s 
em Abril uma divisão ma no Rio rlantes de uma vlctórla. ~~~~;sen~~sno~san~~~~~~ Mr:il~I~--------------------

da esquadra «yankee» l~io, J!! - Um vespertino do q~e po~suimos em cir
~u~lica ~n~ destaque, em .sua QUEM PERDEU? culaça? c~n!essad,!l' 


RIO, l2 -No Ilroximo mês IUlllwa ed!~~ão, a segUlnle Ao sr. Licillio Medeiros en.-. A estah~hca t~m porme
de Abril deverá chegar a nota:. tregámos a quantia de 42$000, n~res curlO~.os. ~ essenta e 

esta capital sob o comman- I .Podemos lllformal' com se· em moedas «centenario» por Cinco depOSitantes, por e

do de um ~ontra almirante guraDçll absoluta que os ci- elle acuada visto não ter xemplol recolheram, cada 
 ENSINI DI_L
lima divisão naval 110rte: Demas da Praçfl Flori~no, b~m sido procurada por quem a qual, ?erca de ~ .500 ~.ontos. 

americana, que se compõe como as casa,; d~ dlver~oes perdêra. Data ISSO de ~als. de .1<> ano Rio, 12. - A soluçllo do Isores. Pondere-se, todavia, 

de dois cruzadores, de no da mesma clusse Situadas em - nos. Os ~eposltarlos Igno~am problema do ensino rural nllo que deixariam de ser esco
mes .Du~c!llosa. c «Kunny». OUh',O~ Iygnres, passarão a co· O sr. Mario InnoceD~io, ~lai~~~I~o d~~fJ~ gente rl~a. será, par~ce-nos, tão faci! co- las rurais si não fOssem em 


Essa diVisão deverá per- bl'al :J$JOO por entradu, aos carregador n.O 38, depOSItou 't- ' ID. I\d u08d com e mo á primeira vista se afi- busca de alumnoB mesmo100necer uma semana na Gua- 8abb!l(\os c domiogos. na gerencia d'.O Estado~ um pOSIOS varlan o e a gura. Commentando o con- I nos mai!! afastado!!' sertões. 
Ilabara. As entrad~8 de estuuaot!'s pacote, contendo u~ pé de 300 contos. Sã~ co~pleta - cu1's,? de professores, para E' indispensavel que a 8SCO

O submarino «Largo, tum· tambem semo augmeotu!las sapato, um par·dtl·melll e uma ~ente,)d~icotnh,~ClttS:t E~tariio provimento de 1.153 escolas la rural seja como era anti
bem da ma.rlnha .norleame pal;1I 3S80U. . faixa, ohjectos esses encon- VIVOS.. or os. y~ erlO. rurais existentes em S. Pau- gamente a escola urbana do 
rlcano, viSItará, Igualmente, No.s out!."os dll~s da semana , trados eru frentc á casa . A proprl<! governador de Nova lo, a 'Folha da Manhlb sa- typo commum: apropria re
nossa capital, no proximo c('otmuuI"~o a vigorar 00 pl'e-1 Capitai-, para entregarmos a York dl~punha, há quase dois Ilenta o facto de terem com- sldencia do professor. 
mês. ços actutlls: 4:5400 e 2:;200. quem OS perdeu. d~ce:Dl~s, em um banco da parecido 2.505 candidatos. Po· A construcção de casas 

Ci~a e, e alguns recursos. derla presumir se, por i8S0, para o funccionamento de 
;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;.;;;;.;~;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;.,;;;-;;; ;;;-;;;-;;;-;;;;;-;;;;--;;;-;;;-;;;-;;;-;;;;;;;--~;;J Nao se r.ecordava mais dos que as referidas escolas te- escolas rurais deve--;.- correr 

A vida de hoie «cum qll1bus», quando o ge- riam prompto provimento. Dos por conta dos municipios, " 
preciso do Dr Joa-o de ArauJ"o-OLHOS, OUVIDOS, rente do estabelecimento lhe 1.052 professores mais vanta- eS8as casas terão de ser, na

• 	 NARIZ GARGANTA escreveu, dando-lhe a boa no- josamente ciassmcados no turalmente adequadas a uma 
, va. Os factos prova!" q'!e na concurso, adverte aquelle ma- residencia: tanto quanto pos

Elpeciali.'a cio ( ..nlro de Saúde - Anil'.n'.. de PIOI. Sanson terra o.nde está o dmhelro a tutino, muitos desistirão das sivel, confortavei 

-As consignações e ~ I_~r~~~~:~~=:~~::_~_=_T~~~ ~~~~~aéd~:ss~:\I?~~e~~..nem :~:~~~~rÉae~~~iC~~:mmo~c~ dO~ ~ns~~~ P~~fe~~g~ ~e~~~ 

Rltás trJIle, mllD amOr7 satlslactorio a presumpçiio, compensação, é um sacerdo

câmbio negro O Reich pago para instigar a Tens broncbltet cof~sq~:IV~zUi!a!ai~~~:a~st~s~ ~!.~f~~loat~~oti~~o~a!i:!~:~ 

PORTO ALEGRE, 12 B~t6a com tOIiSB localizadas em ponto~ onde de renú!lclas; mas. não le po

1/1. 1Jm ~e~llDic.o em operações guerra com a Russl"a R lei de Nosso Senhor, não existem accommodações d~r~ eXigir que seja um cr~-
f~~:~~~~ ~tte;~3r:dO h::~~ f.6 to salva o CDNTBITOSSE! para OB respectivos proles- ~i~l~o~ ~~o~:~s:r P:~~~e~a~:~: 

cflmblo negro nas vendas MOSCOU, 12 _ Stalin, ralando no congresso do ••••••••••••••••••••••••• se pelc.s sertões para combll
firmes, respondeu que isso é partido, IlCCUSOU os inimigos da URSS 011 guropa e o~ Esta- • • terRePfelilacta~lsPehabbeemtlznaOçllqOu· e dl'z 
mais faci! quando se trata dos Unidos de teotarem instigar a guerra entre a Rusliia • • 

~!p;r~:~~rn:~õ::;il~~~f:adg e a Alem:~~18q\l~ o 	 parte. [~IIIII : (_ j ...~ • :8?~~hr~l~a:a~~~~~~sg:~~z~~pacto de Munich faí\ realmente 
a comprar cflmbio pela notll deste plano .•pólie.se muito bem acreditar que os Ale'. ________ ~~ • de crianças em Idade eaco
de venda que recebe o consi· mães receheram as r~giões da 'l'checoslovaquia como re . • • lar. 

gnatario o qual, ás vezes, é o compensll por sua obrlgllçilo de iniciar a luta contra a. .1 r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
fj
proprlo comprador. Essa no· União Sovietica. E agora os Alemães rocllsam cumprir esta. • tM:lliOL DE SYPHILITICOS • Parteira e enlermeira 
~~de~la::~v~a~:e~rá~:sm~ obrigação e mandam seus credores ac. diabo».. EXISTEM NO MUNDO • diplomada 

a sonegações. Apesar disso, ,;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====.;.;;;;;;;;=;;;::::::;;====~I.· • FI M II 
acba quc o govêrno deveria • . Morre diariamente grande • orl Ü er 
~~~:~~i!8e e~ac~~:~i::açg~~ Or. Arminlo Tavares - OUUIDOS, H~8IZ, BURIAIIA • número de sypbilitlC08. Rua Tiradentes, 17 
ql!ando se tratasse de pro- Cirurgião-Especialista Assistente do prol. Sanson • . . ' Para combater a sypbilis. 9ti 30 1 
ductos nOV08 ou mesmo pro· (oR.ulta. di, 10 i. 12 • di, 16 a. 18 - Joio Pinto, 7 ,obo _T.1. 1456 • é um dever Imperioso • V.
ductos firmes, para os quais • usar o • A carestia da vida 
fôsaem procurados novos •• 

mercad08. Bonnel disposlo a ceder?= I:ai 11a I :&#l ~o! .: :::::~~d;~~~:;~!~r~~~:;" 
Dr. Manoel Pinho lO "M DI VIITIIIIS NOTA-SI ctivo secretário, sr. Deocle· 

Londres, 12 - Corre insistentemente o boato de • 1°-O ..que limpo de Impure... e bem eltar geral. • cio Duarte, os l&embr08 da 
~V=:r~Ar::~~;:ra~G!!~ queBo ministro d~B Relações Exteriores da França, IIr. Jor-. orlge.!o;~1:lR~ecImento de manlrellaOOel outaneaa de • commlssllo lencarregada pelo 

Cllnlca médica -Tesle g.. onnet, estaria disposto a ceder á Italia uma zona • SO-Dell8ppareclmento completo do RBEUIIATISIIO, • Interventor aderal de estudar 
de glaDCIuJaa endocrlnae. Iranca no porto de Djtbuti e o arrendamento por longo. dorea nOI 01101 da oabeoa. de rundo Iyphllltl • os meios de combater a Cll

prazo do tel'rltorio adjacente e facilidades especiais na es- • (O--DeaapparecLmento daI manJreataOll:' eyphltltlcae • r8stia da vida. 
CONSULTORIO: trada de ferro de Addls.Abeba a Djibuti, concedendo-Ibe e de todol OI Incommodol de rundo lyphlUtlco. - .-------- 

Rua Jollo Pinto,13 (sob) tambem um logar no consêlho de admioistração do canal de. XIR 9~:-;;~:cr=~h~,1o~::O~t~J~n~~nre~el~<:íI1~t:.o EL!.. ALUGA SE 
Phone 1595 
RESIDENCIA : Suez. l?Dlz-se tambem que o sr.. Bonnet é partldario ~e: de e'~~~I::aef3~:tl)j~o~U:.r:~;:t!~~':t~&lg~:.~O.Pltal., I Aluga se um ap:rtamento

Rua José Veiga, 186 que a : rança se mant~!Dha Inachva lii a Alemanha dirlglr • VIDROS DUPLOS - Já se encontram 4 ven- • proprlo para cOlÍ.llultorio mê. 

PHONE 1.199 suas vistas para o oriente da Europa; mas bá quem acre-. da contendo o . ...ld..O e custandO me '.' dlco em caia de enrerme.. IradObro do Uqu . .. . - .. ... .... 
70P dite que 11 atitude dll França está estimulando Hitler a nos 20% que dois vidro. pequenos. ,. 'Rua Tlradentes"' !7 . 

:.-....' _____..:' olhar para o Occidenle, ...............,••••••.• '._~. 98 ' 5v-t< 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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http:curlO~.os
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2 	 o r:STADO~Segunda·feira. 13 de Março de 1939 

A conJi~são offic~al de que há op-1 ~~ 7J/'>.~ O ~ 
posiçao ao nazIsmo deniro da: ~!/li ll!~) (í á fl/~{I (j/7írlllifl:; @ ~rr:1jJ11i /i,/~.!i0'-"Y? /})

J J J I ,~. --,:- ." -'...." - ,?á' ~~ "i3 - ~ ,;;:~~ /11 (Ó';;j.. 1ft'~l 
(C .AI \;.,-;? ~ -- \",~,,~t (~'-propria Alemanha . . A melhor rccommendação paro uma barba bem feita é ~~ 
~ usar Creme Dogelle pora Barbear. Este maravilhoso cremeBtlrlim, (V.A.) - A refe· de negocios, que constituiam mente o custo. 'l'ambem, mUI· contém cold creom, que suaviz.o a pelle emquanto espurencia feita pt-lo ministro da precisamente a assistencia tas vezes, roi nccessario em· mo. O Creme Dogelle poro Barbear amacia o barbaPropaganda, sr. Goebbel8, á perante li qual o ministro pregar materias primas lIyn · mais. duro, tornando possivel fazel -o focilmentel sem irrilor

existencia de «demonstrações falava. Essas classes den,ons· tbelicas, que tornaram a pro· o pelle. Ao terminar o barba, refresque o rosto com 

dll censura na nossa propria tram descontentamento em ducção inferior. . Aguo Dogelle e, ComO toque fi no l, use Talco Dogelfe. 

terra>, e a explicacão de que fuce do liugmenlo dos impos· A escassêz do .café levan· 

«[oi necessar:o tomar sérias los Il das difficuldadt I sem· tou uma das mais volumosas 

medidas, todas impopulares, pre crescentes pari. conse · ondn~ de descontentamento 

mas indispensaveis e incom· guir materills primas e mão popular que varreram a A·. . 

prehensiveis para o público', de obra, e formularam um lemanh.s, desde 1923. Por es· Máchlnas de escrever I 

constituem a conlissilo olfi· protesto. Esses elem.entos se motivo appareceram ~uc· Vendem·se duas, de e8cri. 1 


eial de que há certa oppo· com 1·l'e,!ue;;ci~ têm delxlld.o daneos. AI.:~uns c0lI!merClan· ptorio, com carros de 24 e ' 

posição ao nazismo dentro perceber que Já não é P098!- tes or~anlznrBm h6t~1j de:.l5 cms. de largura, em per. 
 Mão ha FERIDA que resistado territorio alemão. I vel obter juros, nem mantel· b?ns clientes, aos quais ,:en- feito estado, por preços van. 

Em primairo logar referiu· lO rhythmo do augmen.to da dlam o prod~cto genmno. tajosos. Informações na Ta. .0 uso d. 
se ás criticas que >;>artiram I producção, porque o!, Impos ' Em algumas 10Ja~, para ob bacaria Bahiana, rua Traja

dos industriais e dos homens Itos elevaram consldel'avel· ter·se uma qu~nlIdade de ca· no, 4; ou Caixa Postal 69. CALENDULA CONCRETA 


~~óséa~~~~:~'H~o ~O:b~r~r ~~_I~ 5v-4 11 melhor pomnda para feridas, queimadufuB e 
ulceras antigascassêz Bccenluada de toici

Nf!.o confundir com a pomada commllm de Calendula. 
~~~d:~ eSd~s ca~~vee:,s~~r q~~: ORo 81DLMO M~6LLMIII Exijam CALENDULA CONCRETA em todas IlSAPRISÃO pharmacias.casião do último Natal, hou· 

Vil falta de laranjas, que é a Com pr.illco DOS bOllpllol1l 
 Deposltario nesta capital: PijARM. STO. AGO_STINHO Ifruta tradicional da estação, europeu:. . Rua ConsellIeiro Mafra-iO
sendo substiluid'l por bana· 

CLlNICA MEDICA \<.MálVENTRE naH. GERAL
A indústria textil explora os CODSU! ti'l :l das 10 ás lI! e 

uigc mais Que um simples luante. 1t productos elaborados · com fi· déls 16 á~ 18 hora~ Novos paVilhões para o presidia de 
bras das madeiras. Esses ge INSTITUTO DE El.ETROCARpreciso neutralizar. por isso . 8 acidc:z 
neroS são mais apresentaveis, DlOORAPHIA CLINICA Fernando de Noranhado est.,mago, t:nrn1\r facil ft digestão e Curso de aperlelçoamento em 

t onific ar o tubo intestinal. tomando 	 conquanto ~inda não sejam a· 
dGenças d" coraç4o ldlagno.· Rio, (P.C.)- o coronel Nestorlcombustivel, 


~radavcis ao tacto. 
 lIeo preciso das molesUa. car· Verissimo da Fonseca, directOrj Accentou que quando é
.\\ilharcs de pessoas que an°LEITE de MACNESIA de 	 do presidio da ilha Fernando de preciso utilisar combustivel

les estiveram filiadas ás orga· g~I~~rhMat31~~e~~~:j~Ô! Noronha, ouvido pela imprensa,Ina ilha, estc é retirado comENCAS DO SYSTEMA 
NERVOSOnizaçOcs operácias, declararam informou que ficara resolvido grandes difliculdades do run' 

que não podem executar u de GABINETE DE ELECTRO· pelo governo a cOllstrueção de do do mar, de navios estran. 
creto do marechal Gcering que TERAPIA mais quatro p~vilhões para geiros naurragados ha mu:. 

PHILLIPS 
10 Ondas curtae, Ralou cltta-vlolurna provavcl o dia de a 	 prisioneiros, um hospital, cllici·1 tos aunos nas immediaçõt!1!-- - _. -----.---- - .- - --- ----- 18 horas de trabalho. Nas fá 	 lotae, Ralo. Inlra·vermelho. e nas para várias profissOes lech- do archipelago. O director do 

bricas mais imporlantes do pa is nicas, predios para residencia presidio conta obter um 1>8.
Eleelrlcldade mMlca · Sh k t SA vigora a semana de 60 horas. 

Laboratorlos de .(cresco- dos funccionarios e p~rJ loca- caphandro para esses traba. 
Não obsta nt e a escassêz de pia e Analpes ClIDiclIS lização do ellectivo mililar que se lhos.Exames de sangue para dia·ISlemens ( U( er I• • mão de obra, os sala rios me-

gnostIco da sypblUe (reacç/lc8 compeie actualmenle de 90 ho' Na ilba deverão ainda ser 
da Wa3~crmnnn _de Hecht mens da Policia Militar carioca. plantados pomares e hortasMateriais electricos em geral :~~~~~~:~e~~·bf~~~~~r ~' e.~~~ê: ~u, KIlhIl e Sacbe ZorgeJ Tambem elM Fernando de No' pura 8uppl'ir a falta :le 1rll'

DISTRlBUIDOR NESTA PRAÇA: go nas indústrias textis, ou de Dlngno8I1c,. do Impatudli!Dlo, ronha, segundo declarou o co las e verduras. Ha actualmen
eonstrucção civil. Para mudar ~1~~~:::ned~eO~~~:(r:~~t:8 ronel Nestor da Fonseca, será te 385 presidiarios êm Fel'.Installadora de Florlanop"lis 

\t' de oceu pação, é necessa rio que 	 do AlIClJeln Zondock, para dia· erguida uma possante esta- nando de Noronha. Desses, 
~Doeuco precoue da gravidez). çilo de radio qne servirá ás 102 são p r e 50S P0l1liC08.R, Trajano, 11 Phorle 1674 rorn~;~a;:~~:~:~~nt~Oun~ra~~ltl~~ necessidades da ao bl'evemente

~~5~1~O~~~~~~~~~~~~=~~V~ ___ _ pesquhll\ elllcldaçlo de Dacional. ser remetlidos mais 200 con 
~~1~'ge~8~tlgl~~O :BC~~riJqU~; 	 ilhB a COlDO deverão 

. =84~=~ rização eSpeeia1. 	 proprio telégl'aphop.~rtI
dlsgDoBtJooa. Será feito o rellcrestumentJ demnados, o número tolal as 

Fem. A,tachado, 6 da ilba com o fim de obter cendcl'A a 585.Altenção! I T,?irpbooe 1.191> 
FLORIANOPOLlS

VENDE·SE uma excellen· , 
te propriedade, á margem : 

--~--------
da estrada geral Estreito· La- : Moralização das escolas 
g~s, na localidade do Barra·: de dansacão, com uma xarqueada, .j 
boas casas de moradia com 
água encanada.! tendo uma : lHO (P c.) - A poliCia 
dellas Inctallaçoes para ne- i estabeleceu lDedidas de fis · 
gócio, galpão pura pouso de calização nos «dancings. da 
tiopelros, cstrebarias, 6pU· i cidade. 
mas pastagens, terras de la· . Após a rumorosa diligên· 

ciB da selDana passada, que~~'~~~t:ra~:mpa~\~~f~~a, lt~~ I resultou no fechamento, por 
tonio Kretzer, em Angt-Jinal 24 horas, dt:ssas casas de 
(8. José). 	 dh·er~ões nocturnas, o dI' . 
93 	 t5Val·i) Dulcidio Gonçalves, 2.° de· 

legado auxiliar, tomou pro
vidências tendentes B mora
lizar as escolas de dansa, 
no sentido de ser efficazmen· 
te combalida toda e qualquer

CLINlCA GERAL 
fll.,.e irrilam qunndo os .," especie de exploração que 

0010' ode.um•• com o '.1.1Curso de especilizaçll.o 	 "'ov ·humor o quo se pOSSI!. verificar tÔrnoem 

em molesUa do Pulmão. 


conuguem' 
op.nol augm.nlOt Q ofnl«(40 das bailarinas. 
00 ot!liefo. Cab. 6, SltnhOfOS 
• ___ itor, o quonto "ouh'cl•• it llQ ' Outra questão surgida 	 e 

Tratamento moderno da 	 ,Bel ••no•• tio 'Clcoi, d. pr.. que merecia ser resolvida ....nir.Tub'.lrculose 	 O. InC'ommodo. d. senhora.. com cuidado, era a situação 
nao. con.rifl,rlrilo nunca G .rr· 	 menor idas dunsariuas de 

(orn o Via con"gnl,do remedie dade. De acôrdo com o juiz


PNEUMOTHORAX Saboya Lima, o delegado 

BRONCHITE-ATHSMA 	 gem d, o.rturboça.. da IOVd., 

que tem no nome O f)'ntt.. d, 
luo.ylrlt,ld••• 

Dulcidio GonçBlves resolveu, 

lo, 13 (Sob.) - PIIone -1595, 

Consultorio: RUI Joio Pin A SAUDE tambem que as .taxi·girls. 

DA..M..UUlER maiores de 18 annos pode

Resldencia: Holel G16rl. rilo continuar a exercer a 


PIIon. 1320 profissão, 


Consultas. das 13 6s 15 heras. 
~~ ..................................... 

«v:~~m~~~d~.h: :.. A I Fi F R A N C E I.· 
cará, com bôa casa de mora · 


árvores frutile-.
dia, multa8 C I.......... A . ~ S1f •

:~~~P:~~atr~~~:· 8co~10J::~: orrelO aerBO .';"=G! mUrlca uO u· rança : 
Baleau Morro do Geraldo. • 

(Capoeiras) • FECHAMENTOS DAS MALAS: • 

79 15v alt. . 5\.. Dare O Morte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, c~da •• 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiii!- ("U " SABBADO, ás 11 horas nos CorreIos. 


!. Para O Sul. URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PERU •
Or. Bulela 'ilnl .• • cada TERCA·FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 


Conauii:rio 'Rua !II: - Brasil-Eurooa em 2 dias - : 

J a PInto 18 ( • . A G f N T E S: 	 • 

~;::c:,~ ~:'~:'-t:;~ I: ERNESTO RIGGENBACH & a'a. 1tda. : GONORRHEA CHROMIC! 
Nlo desAolme I A scleJicla progrediu e há uma~D.~:~~brH~s;': II::RU. Conselheiro Mafra, 35 : NOVIDADE que reso]verá o seu caso.

tal de Caridade. ú " .• Telephone: - 1626 	 Florianopolis • Maxlmo slglllo. Carta para: 
....., b_O~_ ü_m , ••••••••••••••••••••••' ••••••••••:c8_ __ ...... D_h&_rII,t.' 	 ••' CAIXA POSTAL 18.9 .. S. PAULO 

(, 
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________ 

• • 
~~~~~,M.~~~,~~~~~.........~.,e K8T~.DO--.Sme_lUDd.a••• • .•M.a.r.çO Q.& l~ ...........~~..............
..... .... .. fe_jf,.a.j~l.am,.de .. ........~ 	 S...=m 

Lr!VAt~TA 

ATE' UM 

..iOMEM 

-----------------e-----------------
~~':n~eg~:~:tll:o:;':n~(~II:lt~l::~· 1~::~ I ~~.~\\.~;~~~:: 8J~~8IJ::~:·:::.::~:!:~ 
I;'rlgiflalre. e CWIHI1'('(- a ;H'qUi..'· I iuctos. tine um Frlgldatl'c é, 
lU\. alavunt'a. :-':uspentleni u illI- s e mpre, Jnuis buiiu. iuaJs 
mem! l:cmJI)reheJldt.>r<~, {· ,:t:tu. errh~leJltet maht economtco~ 
porque, pHr mais l',)J! :!td ada 
que eUa est(:~ja, pud{~n'l remu
\' ~J-a, do re irlg~rador.l'om um 
simples toque, (} que mio a col1
tece com uPllul'elhm; de uu ! r as 

marcas. Isto, é H,O )uPSHW lem

])0, uma prova. do qtm,nlu CI)ra

tico e do quanto é :..;nlitio ti ref ..i

gerndor Fri~hlairt.:. Fil,hrit'adu 


pela General :\iotu1"s. Frl~.!idai- li f"lmtFOllfl f ie /" (J l/f" ::(,,/11 d /l /llu ,JU
re tetn a ga ranlh,\ de um 11IUn ~ Ifõitk f fli"i(IIII'Ilk u 1(,II/IJfJ dI' ,.,_1"('911'111 ' 

universal. Pe~~ft UIIlH · tll'muns- (r;YI' rt l f/fu ~' 11 1" IIt/lt<nr l/U'/1 do !/ftbi w I" 

REVENDEDORES FR1GIDAIRE EM FLOHlANOPOLlS 

CASA MOELLMANN S. A. - Caixa Postal, 

VENDEU OS:PROPRIOSI · -EII1~~:a~i!~~mfo~!~~ t?r sor-II 
te, sa(lde e realizar tudo que 
deesia? Mande 1$200 em seliosOSSOS . e escreva ao prol. Onlar Khiva, 

, . Caixa Postal, 3407, Rio de Ja'l 
Budap<,st, . (\'.A.) - O hun,l~l1ro d~ maIO!' estflt~ra IIneiro, que lhe indicará o meio 

!Iue se couhec.e e .ltma Brnzel. 1 ~.s8e . gigante mede -.I~ de obter triulllpho, prosperida
metros e há dOIS annos, {IUando porteira de UIII hotel, fOI de. fortuna e salÍde. Não hesite. 

:O!~~~a J:I(~ s'::~ ~~~~~IOn~~~~~ruri~~:e~~'icl~\II~ lá1
: ~~'~~:I~ ..-- -.... -- - .; - -_ ! 

vanilt, tntns[ortaodo-se elle para os EK UU., (~om passagem I D M' I B b ~d I 
paga pelo comprador, 	 r. Igue 08 81 i 

,lena Bl'8zel aeceitoll e recebeu 2.000 daliares á reassumiu sua : 
vlstll, mas pOlico depois SUI\ mulher mOI'l'eu, vlcUma de clínica I! 
~r~r:hei~~f;~~~~~~~: e eIle teve que gastar bem depl'essa _Consultorio: I 

O gigante mllgyar decidiu então parta!' para a A· Joao Pinto, 13 (sobr.) I 

meric8, onde viverá com as pr'estações concernentes /lO I 
preço de seu esqt:eleto, que lhe sedio pagas em ~itill . __.. I_____S/{ 7v-7 

(V)(U AM\60, PRf\t'I TOSt,tS (U iVENDE-SE t~~i~f:d~ 

MEDICOS E DENTISTAS 
R.,I.lrem 'CUI dlplomu, no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. 

F. C AS "T R O 
lU' MaxléO n.· 16410." HI,,"101,101A - Esplanada

cio .C.st,lIo ~ RIi, d,\ Jal\.Iro;< 

InIOfIl.~éS"'I,"111 .~) R.mitl. >,allo: 

Nenhuma joia 
VALE MAISI 

AlEu•• como saphlra. ou. ••rdM co-
mo ••meraldas. ..us olhol .60 o 
••u. maior th••ouro. COD••r••·oa 
18mpr. I1mpldoa e .adiol. uaan40 
diariamente alQumal ooltaa d. 
Lavolbo. 

_i:".~

i 
I - S~huschnigg, 11 grllnde 

i víctima do nezismo 

i Berlim, 10 (U.P.) - Crescem 

i~:II~~d~~~~ts~~n?~:, ~a e~~~~~i~:
Iserá posto em liberdade pelo 
; proprio sr. Adolf Biller, na proixima ~etl'lana, quando o mesmo 
I fará uma excursão pele antigo
Iterritorio austriaco. 

I-{~l

._--=...... ~ 
'~ ~ 

Trabalhol nlenta" 
c phy :; i co ~ muito exhau:IIlivol 
- um grunde dispcndio de 
~ner ti Q3. Es~as cnl!rRial pre
cisam St:! renovadul sempre, 
para que eHes posstim vencec 
todo! os obstaculoa d'e... 
plltl.se ds vida. Inclua di.~ 

riamente nas sua, r~feiçiSel 

0:11 s..borosos solgados. cremu. 
uur:I.: '. l.urtl)S, etc., preparadOl 
com a MAIZENA DURYEA 
- 41 p roducto moia nutrittvo 
que se conhece, um verda
deiro &credor de enor,i••• 

• 
GRATIS I - Env;e-n08 D 
coupon abaixo c:r rtJceber4 

;::~;:"i=~~'c;f;0[ZJn/o..ono· 
que enYJnll como 
preparar pratos 
deJicio~ com_ 

;~:~:: .Mai••n. ~ 
MAllENA HHASIJ. S. A. 
c.h::. Pu.'" JYi J _ s.. Pau&. 

40 
111M....' _______ 1 
_WlÇI'______ 1 

_'L'-;--____ 
mAII'_______ 1 

' -UCUH[ O NOME " OURYE'" 

f O to t ~ fi' P ~ '" ( K1 lJ 1"' 1 I li 


[M C; DI, r r o 1 1 

.1 

vluiUionario ~ 
Este. -u ecollOIlllZUJ 

i 

~ u uutnl110vel
co01 se 

. °nterrãO ' 
- IJIIIS t~ IIIIIO eX181'[ pl Iube 
pal'll 1/ IIIlItOl', usa SSO 
• 	 que tlllllbell1 lhe . propor· 


ciOllli ecollUlIllft 


o~~::rl:::~·O '~I~:o::::".:~~e~::a.~:c::'~'~ 
o rei de quulquer col.a, que .e queIra. O Impor. 
tante é que, de.de que usa Essolube, elle é lo.... 
gavehneutc u "reI da economia", nas despesas
""1U o seu c..rro. E rei sem querer, pois elle uao 
pengOIl em ecollomlzar, quando e.colheu Essolube. 
Pensoll apeDa~ em escolher u molhor. Mas "~OD
tece (Iue o melhor é, tambem, o m..I......OItOJllirO! 

E, de lacto, a8 proprIedades que tem Essolube, 
pl\ra assegurar runt'cionamrnro prTleito, assegu
ruIU, ao mesmo tempo, lunccionnmen'o I!CClnomice. 
RIISIstlodo, por exemplo, ã. extrema. tempera
turas do motor, reduz ao mlolmo o seu consumo! 

Mas esta não é a uolea ecooomla de Essolube. 
Proporclooando lubrlllcação elllcaz, iaraute o 
bom luocclonameuto do motor, pelo que ... evltll 
de8!)e8M com reparo.. Asseguraudo bóa com
pressao e lacll arranque, augmenta o rendimentu 
do combu.Uvel. Economize, lambem, em seu auto· 
movei ... usando o melhor lubrlflc..ute. Seja "rei 
da ecouoml.."... com Easolube, prOducto dos mais 
adellutad08 laboratorloB da lodu8trl.. moder.... 

"O' 	 ""'CO"'C.(lHO UM DE.MtDio, IcomlOSmetros~e frente,porl VENDE SE 
<J ''I 'W~ " 800 de fundo, situada na cl- 

dade de Biguassu com duas I uma casa com grande cha-
O ~f.AMAO{\.O casas pequenlls, cn!es/ll, gran- cara, engenho e multas Ar

de mandiocal, pastagem e ma- I, vores Iructiferas. Tratar com 
to cerrado. Trata-!c'e com o Antonio da Maria, Canto da 
dr. Fulvio Adllcci, á rua Jolio' Lagoa 

.- Pinto, 18 (sobrado). v-·77 ; lOV·.j-----_._

O advogado
José Aeeado Soares Moreira 

I 
I

.0....IIDICIl ao. HIIII clle.atu deata CllpU1I1 f. do Interior 
do 8It_que cODllllaa 11 exeroer Ina prolll8lo perante a 

Côrte de appellação 

PRECISANDO DEPURAR OSAN6Uf: 
Nlo ,faça experlenclasl 

'; DI PIIIiII;, ClllIII - 10110 ~a ,li";' IttrdrO 
~II ••SYPHlLlS .' O RWEÚ~ti.SMO1 

1II ·!rODOS'·OS""SEUS prRíoDosI 

~' "" rê;)~NBé$ DE TRIUMPH@S\r.r:,.:-
TIII . O ··'SEU"<À'tÜSTADO. N" VOl· DO po-vo

"...... .,,:, ,'~;::,~ "', 
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i. ~ K;'TAOO:.... Segunda f ...lra, 13 ÚEl Marco 11e 19;;9 

~1••0~•••••,••••••••••••••••••••e6.ti~~. 	 I 1'==~=--~;n..ri.A .e~. 
~ .. ~ 	 I ,"UIUIIIIUUV uma 
~,. 1\..' H }\tI ~ l:C S ~ 	 'I promessa.~~~ aconselhamos o afamado LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- v 	 Dúmos publicIdade. pelo lulerê~· 

I fie que PÓdt1 represemar pt!r8. mui·fj; mento Barãta,:'profeá60f de Pw.:~t~log1a da Fac~dade de Me- :! 
(C) dic!na de Porto Alegre. E' '!IfaUiveJ na expulsl10 de vermes, fi ; 	 ~~~t~.O!:s~;~~~f~t~~I~e~;r~ c~~f:~n!~ 
~l tai como lombrigas OD1li'UB, ancylostomuB, eto. 30 !U!1H1f1 de § . 	 ~~f;~~'" ucívqgado U i} Hb de Ju· ~ 
~~ u<!o ,Am damoDeti'ado :a. eua elHcacta. ~ 	 .Venho) com s p ~ eH~ I,lo cutoprlr 

umu prornt! ' ''' 6 que e a dlvulgJ;.'-~n.o
fâJ &1 E~ do meio ndo qual me sarei de 

f,'~ f) i:. P () S J 1 A !'~. J O ~:. • ~I hOF~~~:~ ~i~~~!~~~~;~:1 ~oowC~l~~t~~~~ 

de flor utU ás pl!::S:,jfi tl que 8l\ffre:..G 
du Jilt!!:mt"l !Ubl. Ha muito qUI3 ara 

~11P Cf\HLOS i-KH-::PCE.E ~:,/i-l--floHa!K.~,ohti ; 
ccuhecldo em casa como doelJt..,~~~••~•••_o . b •••~••~~••~• •••• do 'ippnrê!bo (\tgedt~,,: .Rlle o(.lrre 

.. ...._......" .. _... _ .! j!M!<E"'..o:t='~,·.c<;· 1 mUlto do cste·rnugo" dizia mlL,JJa 
~~oh(·ra p~f;·;d i7.áaa. 

r~~;;;t;';;l;';;'I;:"-;;;.;\;.;;..;..---....;,;.;..;..;;,;;,~......;;.;,.:;:.;;.----. ,i1 S~"GUf! SA~GiíE! SIlHGIm l!· 	 ·
1J[JIJIJUUEE~EEEIüJ.Ua:!lEIy;= t? ;\ li r~I r. MnI ~ i . 

..aE. ;E Ll u...." ~ .% !t ~ b ~ h U ~ ~II :-'.l------- .

(J IJ u ~ LÊ ~ :Nlole~tins dos rins e COl'Hção


[F.rmll!1I mem.(i) fi 1 o 1 O~ICARD1UiII tonlco dos rlu8 o do eorf'çao llrupe. " . . , '" 11. bexlgn, OI! rias, fIu nepbdtee, areias, COHC88 ronots; Hugmenw 89
E o un:co .crh.:cim!.. ,10 1I urin,u. Tlm es Incnaçôca dOR pés e ro,lo, ~ydrop""" , ruiu. de 

mundo com S eJemenlo:; 11 cr. pa!pitllçõea, dóres do cQraçflo, astbma, b:oncblte esthmatlca, 
10nlco!!: P~!'}IIi'hcro, Col- @j ~ arterIo·..cteros~. 

Lua nOVl!, de Agnl'lIoplpparecimento apenrls DOti· CI~, r:,r~en ..:~t~, y~r.:l~illv , . ! Rellledio~ das senhoras 

!lJacedo - Edições e Pu· !liumos com estas linhas, me· ~t.;....·()n, c .,< ,,! 1i30 ",, !Im . i E' " InDIco utero.ovario SEDANTOL quo re>t!luc u ,nll<l~ 

bHeações Br-asil .- ~ãf) rcce ser lido por torlos quun· d~ 20 dk.;~ .n C' ia-s-?: : I' ; p(!!"<!ldt1: p !.· la 811f'mia, i)U ~H :.~t :t., n:~gi(Ztl. 1üliotl:.I, ti'Jt':...s h:'tmr...u. 

Paulo. tOil ainda ucreditam no ticn· l' _. l~!!l' .".~:v :' M I • i ~"glllador das vi.ltae. cera das dOEnças do uteto, ovnri"a, evita 


tiõo messillnico dll IJaI:lvra (Í~~ 10, " J C Y I I ~ r . 116 hewerrh3gla9, antes e depois Go parto; conlra todas 8S cnler·II 

Em volume de mais de eem dos poetlls. de cujo numero !~ do 'l~.j)(d:t; mlilades das eer;hor81 de qualquer Idade. 

ruginll8, l!llidlldoSllfll~nte im - Co sr. AgneJlo Macerlo. c.0l!ll LmiÕSS do eoração O asthu..I.a 
prtlsso e distribuirlo [Jclll em-' e8sa obra, pa8sou u. pllrtlcl · , Use n CACTUSGENOL Espeellloo do dr. King Pólmor, 

pre6a .Edições e Publicações . par com hooras de flnu poe·: :;:':r~r~ ~~~r~ft~:~é ~~~e:~\~?~~~~n~~tt~ d:6~;m~~~~i,181õn~Burl~~~; DR. CARLOS DE FREITAS 

Brasil., desta cllpitul, o SI'. · ta. sypbilid " rlleumatlsmo, le; ü . s, ellnsac~, urlnss e;caGeus o dôrea 

t)lgl~cDaerJ\OoMus~eudOpralmcaebl'raod'I' •.Pvruo I.' nu coraç!íe ponbdas n08 rin. e incbuções. De fa ' tr., \'ivitl re 
' em cfmstnnte 

gime: qu lql!.~ r tI'.limc ;it:) wbis {urta
ti .. verS08. ' LUA NOVA. que! ' •• ~~r.a.ltlho~lIl ~~~~ .! 	 Aos {';;: aco~ G.. ;iÇ.".Õ.I .~~o_J"?	 e"nyalescentese .M

"...- " 	 Dcv~m u' a, o STENOLlNO, QUO faz e"gordar, nugmenla o 
reune alguID:!ê culleções de I, d.' r _ COIllpan hia l'.r\e- I 	 v:gor dOIJ ,".:uscul0!i c Õ(;$ I1e~·v~ s. Forlnlnce o SBur,:ue nas pe;i" 

pf'imorosas poesi~~; . i r;"O f éi ltlcnt(Js d~ S.lo P a tlh). ; ' ._ r4:,=,-:.(A~.·,~~"-1. f :,', \.)::;, "':.:"!JO~~~;":'-' I'," 	 Boas 811 emicas Evita li tuhercuI..):;~, clcahi?a os vulroõcs d~-: enles
E' nos verSÚ6 ljTicos que I _, ',',. r... _ v ~ c com ponl!!.dtls, t08S0. dor'." no peito e nas costa~, pernlls Ir6c..8 	 ~f!J~~;i~i.fir:~f.~~:~:;~:~~~~:~:: 

o sr. Agnello M8C~do encon.. Com a puhlicação de LIÇOES , () :'~"< 'JUJ.~ ; ~ nma~rs!"t 	 ~~g~:leSê~~lnç~U~tl r~p~d~~afllheüitr. . f. u dti8n "m O c a uyspcp~ I.:!, eft 
tra a sua verdadeü'(l perso'I DE MATHEMATlCA, 5" sêrie,! '.;;: ~::,;~d;{';t~ 'dr,,!j~ic,.· l ~ h ' li" J) 11 Rh t " *~:::'~!lni\.f.~'~;~;':~·~ o~~~:~~1~~ 
nulidade. isto é, nelJes é qUe1impresso. COIllO os demais. p~12 ; :),?l~·, !ibd. . ·';' ;':<1:1 ,'" '. , í ,-~yp . 1 18 - . (' () - eUlna 1'; ' :' 0 de q .: ('t purH. 8 \~J.'mft~ 1 !Hhrc.tiil\'i.\ 

'e!8, pu!!. l ;~ !\nh'·. feito uso d~ In 1\ sua legltimll inspiraç!iose Companhia Melhoramentos de I · ~'.i' '~" -"" , 	 G,een~ ~JrI~RO~~~rt'~: ~';~~p:~eca~~~~lll~~ :.~~!~~~ . I~~;~~~~, 
~<la8niJ~~it~~dll"pr~b~~~i{p)~.r~I~1~: .I ~1~n~~~I~~~~/~f:~soprorAI~~~J; ;'___IiIi§I!li;Tfiil"""~_~q..,.e '. ~ 	 darlb,'os, oHplnb;, a, ftstult'f, pUY l! açõ~s. ledd. ", canc,o~, e,cr~· '~~(r~~~~..~~f-~.~ir~~:~,~ j~:;~llrl~2~:~\~'I~ 

phulss rL~.um8t1smo . Unlco depurativo que limpa o corpo. tuDI' 

~!g~~~::Siç~~~P~:~~11~~1isl;~~ i~1he~1~!1N~~,Ç~~ sdu~S 1!:'I~~~iade ~1~~~ ~_________'"!I fil!fS eD~~~)~rté\~jn8: todas ns drog5rla~ de São Pml10 e n;o. 

tJ>jados poetas desta geri\';ão . l " curso secundaria. I 	 ~~t:~}~~;:~~~4fi?i:~'~~l;l~1 
Pouco palltheista, mas falir I Nesse «Lições 	 ---------------------------volume, de 

Das composicões que, nessa, mathcmatica», o professor Mu· J~, . s S I~; NHORA S DEVE~I USAi-t i·~~~;i:~;a,:I:~::~;ik}:;~~·ci~,~:~~":!: 
qualidade, incluiu no seu li· InhL'Z M<I:'der seguiu o methndo vlEIGYf'AN, do? ')lp:~f\roc ~~l1 \fo, c, ügOf:.l.. d"' polB doEm au" tdle:te inHma ~ó'n entl! () J
vro, o sr. Agnello Macedo de exposição da mate ria ad,,· 	 l:guns Vi ,1 r<1tt, po ~;~" ~nlrm~r que 

· s~ l.1 f~. ~Hf::: I!lI~l! i {; \..:u';'~ . rlo .110S dáa couhecer uma uel· pt"do nos seus livros anterio· 	 ~r~~.~:l: !;, : ~~eri'~ft~~:1~ii~r;~.. ~g)~;;~~. '~~~;~r~,:~~~~· :~:f~;~í~~;~ 
tj;lli u\e:o · v,~ gln!lh; , me!d;e .. e br!<l ~· (d(, de Gü6nçfiS J(}~~~~,~~\! ::~, ~~~l~~~~!~u[~n~~: , ~e\~~~:::i~:~~~.;~:~~~ :~:":t~~s~~~: I~)~;\;t~s Il~~ u~:!~~a~~~!qU~;fj~~~ 	 cendu (1. llU'Jlicldade. rut;.Jn ~,; r r. n 

Illore8 do livro. •1lIumiDl1raS», !da 5' série. 
lo('u iti Cl gtóo de çr~ ':'er" .::h v~) . Dr'~' r!Cr l':j P ti( h .)C H, RH) 

;~~ro :seb~tri{~ fT~1:. ::~~~ ~~~II~~ou~I!~ti~uUla dlls collecç<'ies do livro, Mereccm parlicular r~gistro ....-------.- ..._-.._-_.-._-...~!:.~~.:.:... __._.~~ .~I :, Uxir Ciot,u do Puchury. Foi me$- :" 
reune tambem uma dezena nessa ob ra, pelo dcsenvolvimen· 	 ummo umu p:' Ollh~ S~d tJUG fiz. E' 
de lindas poe8ÍliB, que ceve tn feliz ôa materia, os seguintes :anto r(' Ill"'1io, que faz rcftln! fn lc 
IlIlD, de maneira posiiiva, o Icapilulas do livro: «A llaly~e 	 umaffiaravJlhofl no tl'a!arn~nto d:)ft 

ta lento e a delicndt'za IIcth' · combiualoria», Noções sóbre. 	 A(tS õlumnos do A,t. 100 e do les do ,lnti·.t100. e do estomngo.
Abl fica, ar. re1nctor, e••e aUes

das 1-----------lica do moço tls';ripllJl'. sérics», «Desenvolvimentos 	 t~do d:t minht ~ ~ :-, ~ti\.: n:u. Q4J':'\ P'-'ço
Por essas e outl'US raz(jo .~ , súies' Derivações '. .Volume __________ 	 puhlloar cnmo um gerv~Qo á huma· 

n:dn.da ôottn:(Jorfu, .
(urso Gymní25ial 

Acha·se aherta a matricule de um curso diurno 
e noctuJ'DO intensivo IIllulhemlllic/\ e c!Jimica), para 08 
alumn08 de 1" á 5" serie8. 08 Interessados poderão 

~~~aon~!~o.~ e~~~o~~~~~~ c~f~ I~t~:s ~~~?c~~>.e Estudo das seco ------------l 
obtf'r informações com o profe8Ror Murtins Netto, no 
CURSO MILTON, das 18 ás 18,30 horas. 

- 'f~~.;SZ~ PUL~~~~;·::~:~~;:.;~,~;:~1~\;:I~~.S~~~Jli ISandalias 
T~5SES REBELDES ~ C01f\'~u:sW~tA·rUBEIW;LDSi I de liras 75 	 lfiv.-15_.i& .C':~ç~~~:)S

de todas as 
qualidedes 

TAMANCOS MEXI-	 As 5 gomeas DionnaPara a S;~hili~=-H~o-I CANOS para C O 
PRAIAS DE BANHOS II~-;;;;;;;;;;;;;;-;;;-;;--~-;;;;;--;;-;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;.;;;-..~...;;;,.;;;-;;;;;;;-;;;-;;o;;;;;;-;;;-;;;-;;;-;;;-;;;-;...IA.) ~,L~A~~~~~~:a D~~~;:,~', :1::i 

das c:nco gemeas Dionne, de' 
Iha nenhum igual! Cintos - Chinelos - Bo-	 f~~roSe 1~~~S n~i~lc~erfjr~~~r~ve~r\l:\ l 

nis - Luvas/ etc. 	 ronto.•Eu e minha senhora _ 
o sr. f\olanrlil" Rodrigues, nt:tlta grilrb 'co, 

multo c(jullidt:~do em D. P , drlto, RI (, Gr::nde do Sul, Artigos para sapatei- ~~s~~le --no:;!~m~~C~n~:fl~~: ~:~ 
~Ctlve: ros e selleiros meas sejam apresentadas ao 
. ..Cumpro um ellll'riido devl/t de gratidão lor rei Jorge VI , mas nao se püõ 
nando públiCO qUI", se hoje gozo tXCellelltr. l\llude Cortume e Fábrica que o gov(!rno nllo toma as 
devo 80 mllr'llf' so «GAlENOOAL.., o que! me di· de Calçadofil providenlias para que suas 
mlnl.u a SyphilUe que m~ ~\' f l\ilJf>V!l, há b,;s t6Dle tem· majestades britannicas visitem 
po. Jlilgc lllmb ', m np,ce~ser:o dv.clHar QU('. de todos o berçario dos cinco Dionlle a· 
os medlc8m~n !os que !(Imel, Q «O"LENOGAl» · foi o ·~ BARREIROS~ I qui». 
u!;\co nue o!>tr(!U de fórm8 rl.l dlClIl, pc.r 18~O, ".firmo 
quo NÃO HA NENHUM IGU .'L". 

(Flrm 'l feconbedd ,,) A CAIXA SANITARIA KELLY 
E' a última palavra no generoO sr. FloNo!ino Agni~ r, re ~.'d~nt<! em Pfr.!lIpy, 


Rio G andlt d ., Sul, diz: 
 A.l~Bureux 
Simples como um brinquedo de criançaS "II;\t:, d~!d~ muitos ãilDoe, de um conlmento 

Depósito: Rua C. M~hl. 39 

tão lmp'}rlllllll moiesll~, tomei o ..OALENOOAL,. do 

dr. Fted211co w. R()mano, ~ c(ln~clh" do meu Pllrticu

lar amlQ'Q' sr. c~pilll.o Jo~ é Maria d'Avilll Oarc 'a. e 

com 3 rra~colI apeulIII f!quel radlcalmenõe bo;n e pro · 


do nariz (OZ8NA) e lá d~~aDlm,do de me curar de 

--- -- .. To~a em~utida na pare~e
IUDdamen!e grll!Q 6 1!~lIe eXitllordilloriO remed!o•. 


(Filma reconhoclda) 
 Belleza e efficiencia incontestaveisAntenor MoraisHole QUS se iuda l!~se3perlld8mcnle contra 11 Fabricantes:
terrtvel ~Y~HlLIS. que pouco a pouco, ne aniqllU Ci rurglio-dentist.

IlIudo a HumanIdade, deJ\cobrln 8,~. felizmente, 11 8f·mo 
 Trabalhos modernissi 
mais aurpr"hendenle e PQd~J'OM pllrll de~'rur·11I qu~ é mos. Pontt?8 e dentaduras Fundição Guanabarao II'fl!Dde e abençoado d2PUfS,lvo ~GALBNOGAL.. A auatomlcas, em todos 08
cODflrmaç60 poaltiva di:8sC verdllde e51á 11011 dois IIt. materiais adoptados. Rua da Gambôa, 114/118-- Rio de Janeiro 

lutados acima. 
 HORARIO: 


Dal; 8 ás 11 ~ das 15 A' venda nas casas do ramo 

Encontra-se em todas as Pharm8ciaa ás 18 boral!. 


do BraBil e RepubllcaB Sul-Amertc8DaB. .: AGENTES: D. Morilz & Cia.
Rua P. Miguclinho/6
N. 60 Ap. . L. D. N. S. P. - N. 966 Rua Felippe Schmidt. 39 -- Florianopolls 

v-41 

I 
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o ESTADO-Segunda:feira. lSde Margode1939 

IrV .. Bstado-	 ,. . -,11···························.·••·•·••·1 

Diario vesperil.o-li (mpresa Nac. ~e Hav. "Hmpcke" ! Cré~itoi MÜ!tuo Pre~ial 
.............m...........-..a 


Redaco&o e OUlclDaa • • .. e 
ru Jo!.o Pinto o. l3 • Transporte rapldo de passageiros e cargas com os vapores «Carl _ 

Tel. 10n-Cx.roata! 139 • Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max". • Clube de sorteios de 
A~:sIONA1 URA:I 


Na CIlPItIl/:. SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 
 mercadorias 
Anco (o:scoo '. -	 • 
Sameatre %2$000 

: 
_ 	 I I 

: 
Trimestre 12$000 • Linha FPO, lis.-Rio de Janeiro Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis- • 


:~'3ro Ilyul.o '= • Escala lI:ja~~~~~s.Francisco Escala São Francisco Laguna. • 

No Interlol: . • Transportes de passsageirus • 


4r>$OOO I. e cargas. I Transporle de carg:..ls Transporle de cargas. •AnDO 
8em"llro
Trlme.tr.. ~I· 	 • 

• Paquele .Car! Hcepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete «Max. e., iI

AnnuDclo. medlanto conlracto • «Anna.' 8 	 I Mais um formidavel sorteio 

: :~~In~.cepcke. : ~~ di~s 7 e ~2 dias 2 e 17 : 
o. door•lg, tnDlalO·,.merO,llmo0denTAoolvPd"ob.!.ICII' 	 ,

1I • Saida á I hora da madrugada. 	 _I 
• Embarque do Srs. passagei- Saidas ás 18 horas p. m'l Sai das á 1 hora da .. : 

~ dlre<J9l.o 010.0 reepon8ablllu • ros até ás 22 horas das ves- madrugada. e 

pelO•.:.::t~.~=j~.O. DOI I. peras das saidas. • 


Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até IOrdens de embarques até • 

• 12 horas das vcsperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas • Allf8 ~:IIIIIII
•Alarmados com as saídas. das saldas. 


fallencias : - ---- - - " --- ----- - I 

PORTO ALEGRE, (P. C.) - : Observações: ~rseia~s~~!:i~~t~C~~e~:~~~~:~' J~O a~~~::~~~riâe ~acc~r~: :

Em vista das constantes con • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. •cordatas e !allencias que se • Todo o movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche silo • Ir~v~ 11~ÓU8~OIvêm verificaDdo, Dão só~n.s

ta capital como no interior e «Rita JV\~~~~J·m"i5 lnfoimaç.Jcs, na séde da __ 

do Estado, as firmas ataca
distas grandemeDte prejudi • Emoresa Nacional de Navegação Hespcke • 
cadas cogitam de enviar á li 	 á rua Conselheiro Mafra n.' 30. • Contribuição 1$000
ASdociação Commercial um 

memorial solicitando os seus ••a••••••O$.@~••e •••••••~............ 

bODS omcios junto aos po
deres competeDtes no senti	 Formidavel ... Fantostico ... 
d(\ de ser recommeDdado aos 
promotores publicos e aos Corridas 
juizes de direito mais seve' 
ridade no julgameDto de tues 
procllssol!. de cães 

O recente decreto federal so- bre o -jôgo-do ·bicho. attingiu 
tambem a empresa que se or
I:anizou em Niteróy pilra explo
raç:lo, ali, das corridas de cães. 
Os que se propunham a explo
rar o negocio j~ haviam cons

OH. RICAR~O 
G~TTSMAN truido uma pista luxuosa, com 

stadium, etc. e tinham tambemEx-chefe de cl/ importado várias dezenas de

nlca do cachorros destinados. a preen


Hospital do cher os objectivos essenciais da

quella especíe de attração pú


Nuürnberg 	 blica. 
Tudo estava, pois, preparado. 


(Pror~. L. Burkhardt O canidromo ia ser aberto á 

e E. Kfeuter) Irequencia dos curiosos, quando 
AUGMENTEM SUAS - diz o -Correio da Manhã' 

VENDAS ENVIANDO - surgiu o decreto em questãl>,Especialista em matando o negócio antes do 
Ul"w"yia Oell,L AS ENCOMMENDAS URGENTES nascedouro. E' que. muito em 

bora a empresa pretenda que Si o loto não trouxer o soldodinho, não é FLITse trata de uma diverslio, o cerAlta cirurgia, gyne to é que tudo aquillo represen
coloIda (doenças de ta apenas um melo de sugar o
via COMI·O._senhoras) e partos. dinheiro dos Incautos. 

Cirurgia do sy8tema Os interessados nllo desani' 


maram de conseguir a modifi

de pla8t1c!i. Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse cação do decreto em causa, de


nervoso e operaçõeB Svndicato Condor Ltda. Agentes I 	 Carlos Hmpcke S.A. 
maneira a excluir os cachorrosCoosullorlo ., rua TraJe- lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 de entre «bichos. cuja explora Matriz: FLORIANOP'OLlS 

00, 18 (das 10 lÍs 12, c ção a lei prohibiu. E vem plei Filiais em: Blumenau, Cruzeiro do Sul. Lages, das 1& ris 16,M) Tt:le
pbone - 1.2& 	 teando a equiparaçllo dos clles Laguna e S. Franc18co-M08truario em Tubartl-o 

de corrida aos cavallos destinaJle81denci6 A rua Es dai a igual fim, cujas activida REFRIGERADORES ELECTRICOS teve8 Junior, 20. -	 des o decreto respeitou, 
Telephone - 1.131 Considerando. podm, que os 

I:anhos do povo mal chegam 
para sua subsistencia, melhor 

Donativos para as igre será realmente que se evite a 
jas do Chile Installaçllo de novos «diverti

MEDIDORES DE LUZ 
Precisa V. S. de medidor para sua instal- mentos., destinados tllo sómen

RIO. 12 _ A Curia Metro lação? Procure obter na INSTALLADORA te á exploração daquelJes que 
politana do Rio ee .Janeiro DE FLORIANOPOLlS o medidor marca nllo devem nem pódem ser ex

plorados. Os tempos não cordistribuiu uma circular a to SIEMENS. com absoluta garantia, porque rem proplcios para semelhan'das as paro chias desta archi- é O melhor. tes InnovaçOes. 
cioceie, ordenando que se R. Trajano, 11 Phone 1674 
~~:~a~~~~eC~!~~c;,ta:e:~~:3:; 1~_5;,,;09;;;..______________....;V_-_7___'" I 

áa I,rejas e aos: iDstitutos 
pios do Chile, que foram des (Isa Electricl 
~sUsl:I~~ ::~~lI~r~::~to que ,------------------------.1 vende medidores e 

installa os «quadros.Dr. Joaquim Madeira Neves para os mesmos.Dr. Âuglsto de Medico - Oculista Preços modicos. Vendas em prestações-Garantia de 4 anno&Formado pelll Fllculdade de Medicina dll UolvershllldeP.la 	 DoIS moaelos (de 90 e de 120 litros) do Rio de Jllnelro 
RUI Joio Pinto, 14 	 ambos de uma ecoDomla aurprebeDdeDIe, polsl em 2<4

MEDICO Trlllllmeolo cllolco e olrurvlco de lodlls ai moleslIlIl 	 boras CODaomem menos enel'1J1a eleclrlcll do que um 
dOlolbol 	 Serviço garantido~........IIIr.-	 ferro de eDvommaf em ! borlll Ife aervlço. 


, Putu 	 Curlo de IIperfelçollmeolo na eapeclalldade, com o dr. 
Pllulo Pllbo, no 5ervlço do Prof. Dllvld 511DaoD, DO Hoa v.-43 Mantemos em depósito toda8 a8 peças 8obre- ....... - plllll da FUDdaçlio Oaffr6e-Ou'Dle do Rio de JaneIro 	 salente8 e mesmo mecaDlsmo8 completos. 
(OI&ILTORIO Completa IIpparelbagem pllra examea de SUII especIalidade Vende-se uma casa 

Rua Victor Melrelltl D. 26 Eleclrlcldllde Médica, Cllnlca Oeral Em CUOI de deurranJol os proprlelarlol aerlio altenhlt ,um anno construida, si
tuada a rua Piazza (Estreito),as 10 1/1 • da 2 Is li hor_ CODaullaa diariamente das 16 6s 18

Tel••a 	 com 450 m2, tendo água e :1~:d~~:~:m::I~~:ive::.·:~da!~rIde r::;t~~r::CON5ULTORIO Rlla JoBo Plnlo 7 lob. Telepb. 1466 óssa sanitarla. Tratar â ruaRealducla: Vlac:oade Oaro 47 Hrem ooDurladoa em 880 Pllulo ou DO ~ de JaDelro, 
Prelo, ,ft - Tel. 16115 RESIDENCIA: Boa TeDente 81lyelra 117 TBLBPB. 1811 	 ~Vl ....____________________.........._____
Tiradentes n. 3. FlorlanopoUI, 
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6 o ESTADO, 13 de Março de 1939 

~~!~~2G~~~~;~~~~,~p!~~~~~!11 VÁRIA~I O!~~~TI:;:A II Vida SO_C_fs._l_III:1~5.i;.~:1~~f~ 
POEMA X X X electrico», in[orm~m que es

naça.~ da c~rimonia de seu casament~, o mar: Foi apresentado ao Con- A história dos 36 te não sabe explicar o CIISO 

~enelro Jose ~onçal.vf!!s correu em dlrecç~o a salbo Nacional de Educação minutos... «E's corno a nuvem da !arde e encontra ·se prostrado, sem 
Janela do governo CIVil, por onde saltou raplda um projecto sôbre tranBIe· Avaby X Cip disputaram fluluando no céu dos meus poder mover·se. • 
mente, não mais sendo encontrado até agora. rencia de aiumnos de cursos na tarde de slIbbado último sonhos Conversando com as pes-
Todas as providências tomadas para descobrir secundarios. . lOS 36 minutos restantes da Posso criar-te e modelar· te ~Y::a q:lie0q~~:~mm~ls~:r, qdUe~ 
seu paradeiro ·foram inuteis. A noiva diante do Em ve:-. da _srmples prova segunda pelêja da «melbor segundo os caprichos do meu se sente atacado presente

,?ccorrido, nad~ mais poude fazer sinão voltar ~:tUbl!f~::~~aç~~~cr.~:~en~~t~: ~~r~~~s;~. realizadu a 5 do am~r és minh~. õ habitante dos mente começou quando viil
a casa dos pats. os candidutos ás vagas. do Essa partidu .relampugo», meus sonhos Inllnltos!' java de trem e as suas pri 
- - -._.- -.... . -. - . . ...... ~--- . .. . .. -.--.-... --'._ [' coll egio para <luP. desejam Ique P.rll aguardada com re- T,.u" pés ~".~n orv.lhado< f!~~;:s dr:ti~!~~~~J~sesror~~~"; 

_ ser trunslel'ldus. , _ Ilutivo interêsse pelos «fans», I - -- -- - - - I 
Com quem 11 fazao? I!, ~~ll~;:lh~el~~ião~d~J:S:~ã , ~~~o~~ [U~rl~e~:olt~rCl?:i~:nt~ I ~te~:i9g~~~~ ~~s m~~u:e<~e;'~éü~ . O Jo~:mm~~~:~rando. ~ ~~r~safsu~e 

Não a(hou o sr. José Dutra, pronunCIar-se a respeito, 5U ide jogadas emocionantes. da tarde. /" . 
proprietario da linha de omnl· b!·e . ~ med!da .proposta, qlll', , Coube aos avabyanos cun Teus labios tornaram-se a
bus da Trindade, que o sr. ~I I~r aceita, deverá ser ex· II quistar o unico tento do margos e doces pelo vinho da 
Vieira. funcc!onario da Inspe- tenslva a todo o pais. prelio, cujo «placard» assi· minha dôr. Esta espuma
~W:~~~,e <~~h'~~~~:ítatl~~~~~'d~~: A's 19,~O ho~s de S~bb_a.II ~~~lt~:dOe neom~~~~j~o~ ~u~ do~ m~~s ~~~;~s ~Olit~~~!a'"te ~ /!ti, I 
a lá hislorica suspensão da re do, reah 7,O u a Assocraçao não terminára em virtude do E d tf1'llí:!(ú. 
fer~i~S~n~~s elle que possue f~alt~~~~i~~i~e~e~~~!~ sua I~~l'teta;;;~Po~~éid~~t;~:ab~~ xôe~ ~;:~~;~amas S~~b~~ota~; bIt / .(/ ,li 

3 carros, dos quais apenas um Falaram ~s srs. Yosmar primeiro domingo de Março. ~eousme~lh~~har~'S a alucinação 
é empregado no serviço diarlo da Luz e Silva, le~do um , O ponto que deu a victó · EiS que te prendi e envol. 
dQ transporle de passageiros trabalho de sua autorul; o SI'. ' ria aos c:lmpeües de Floriu- vi nas m~lhas dos meus can
entre esta capital e a Trlnda· ,\o~ilton Condessa, que. fez um' ilopoIis, foi udquiritlo uos:J2 t1C05, Ó meu amor I 
de; outro serve de reserva, e o discurso d.e despedida. pur miuutos da seguinte maneira: E és minha, Õ habitante 
terceiro se destina a conlraclos ter de part.lr para CuntJ~f1; o Avahy ol'gunizou umn in· dos meus sonhos Immortais I» 
de passeios, excursões, plc·nlcs, e o sr. Helio Carlos Regls, vestida por intermedio da 
etc. Quando o carro proprla que, na qualidade de orudor sua ala esquerda. Sapo cru· TAGORE 
men!e da linha Sõíu do con· omcial, de 1Dlpr,IVis?, agra- zou para o centl'o. Humaytá 
sêr!o para ser vistoriado pela decey ao sr. Conuessa os furou e Azevedo, optimu- :\XXIVHlIS.\KI!lS 
Inspecloriã de Vehiculos, os sel'VlçoS rel~va!1tes que pres mentc COIlOCIIOO, desfe r iu Acha·se hoje em feslas o lar da 
dois oulro: estavam sendo con· tou á Assoclaçao. lorto tiro no canto direito do exma. v!uva Francelllna Delamberl, 
sertados; de modo que, não _As sessões, doravullle, ~e· arco ad \i ersario, sem que pela passagem do anniversario nata-
tendo a inspeCiona concorda· mo . eH,~()tI,,~rlll!; aos dorllln· fleninho pudes"", no meno~ IIcio de sua prendada filha Jar.dyra 
do com as co~dições daquelle, gos-, ás 9,:Jl) hor~s, cOl~rorme esboçar um gesto de defesa. Delamberl, destacad.O elemento da I 
Exigindo. nao apenas reloques d~hber'!lçao da dlrec tOl'la·. Foi um tento no!ave!. co n- nOSS3 sociedade. 
no mesmo, porém, até uma nova Tendo ,;itlo encuminhadas á quistado intelligentemente FAZEM ANNOS HOJE: 
{(carrosserie», elle não poude Diviõão do Ensioo Secunda. pelo magnirico extrema di- Sras.: Martha da Rosa Gomes, He
pôr a tralegar , em substituição, rio váriaa consultus relativas reita. r I rondina da luz QlivellJ e Ida B. 
nenhum dos outros, os quais, á !ldop"ão tio uuHorme uDico 1\ turma !Ivahyana des a - loureiro, 
corno dissera, tambem estavam nos estabelecimentos de cu. cada do «pivut» Procopio, Srilas.: Stellõ Rodrigues, Olga Es
em consérto. desenvolveu actuação regu- leves e lllicna Garcia. 

Accrescentou o sr. Dutra que, sino sob inspecção, o De· lar.. A zaga houve· se com Srs.: João de Paula Marques, Ar-

Q
~ó~·ft~;ain:~:ror:.~:d~o ;~rá~~~ ~:~~~Omee~~lu~:~!on~~edeo E~~: ~~u~av~~~~::~ç1~:tl~~~.c~ndlt thur Gomes e Ricardo Barcellos. OeiM. evita que 
de seus omnibus para a Trin· latorio respectivo já foi en· nha intermediaria não com. n ,\.JAXTES a pelle adquira 
dade, e, ao mesmo tempo, In- lrcgue ao ministro. Depen- pl·omelleu. Borbu, na zaga Encontra ·se nesta capital o sr. cel. a apparencia deUANTAS vezes. limado a restabelecer a linha dendo entre!anto, o assumpto direita, rehabilitou-se do Ira Marcos Konder, grande Industrialista "MEIA IDADE"a approximaçào dentro de 24 horas. Allega que, da e~ab(lra ç~o de um de~re· caRSO do 10 jõgo. No ataque em ftajahy. 
em fõce das razões expostas, tO'le1, em vista da prox.lma destacaram·se em primeiro 
a multa é Injusta e. denlro de abertura dus aulas a obriga· plano Aze\'etlo e Suul. , ' lSITAS .. A relle deve respi 

uma creatura linda 24 horas, não é possivel sub- t~~iedade du. udOllÇão do u; O Cip agiu, tambem, com Recebeõilos a vIsita do nosso con- rar a mplamente, 
tem mau halito... e stituir a «carrosserle" de um OIforme UDlCO não pOdera altos e baixos. (ienillho I'e- lerraneo sr. Noé Mendoza. que a· 

decepciona! . . . porque 

pa ra conservar4se
omnlbus e, tampouco, terminar entrar em vigor este anno. velou mais uma vez as suas caba de. conclUir o curse de radlonão o percebe! Evite moça, " e por isso os consMos dos outros. aliás" , .. apreciaveis .qualidades de telephonta, por correspondencla, no 


esse perigo. escovando feitos pouco a pouco, porque E ta\yez, a Russla, o plllS um dos melhores arqueiros Insllluto P.dn-Amerlcano de Radlo, de tanto
lhe faz bem 

elle não é homem de recursos que mais s~ preoculla com do Estado. Humaytá esteve Buenos Arres. _ . a espuma suave e" 
capazes para renovar, assim, de ? paraquedrsm.o. A lalta de falho, e Lico roguliir. Fatéco, Tivemos occaslao de verificar as exuberante de Palm

os dentes com o Creme 
Dental Colgate. Sua uma só vez, os carros de sua lD!ormes, deVida talvez ao () melhor da linha-méâia. O provas , feitas por s. s., e agora a olive! ElIa pene
espuma penetrante re- modesla empresa. mysterio com que. os _sovic_ts trabalho da vangnarda Sll- elle resllluldas, com as melhores 

tra nos póros, remo~Habituados a não recusar envolvem sua aVlaçao, nao Iientou.se nos minutos linais notas, demonstrando, pois, o apromove os residuos de ve completamente 
alimentos. que pro beleça perfellamente a verdade, amplo da. sua orgllDlzaçao de actuação de Couceira, cuja guns .annos. as impurezas e res
vocam o mau halito uão pudemos deixar de regis- Il!ll'tlqu~dlamo, da qual fazem preseJJça no gramado cons. Afim de aperfeiçoar·se, no la~o quicios de cosnleti... 

tar dS razões do sr. Dutra . parte d!~ersus escola.s e cor· tituiu sem duvidu um perigo pratico da radlo·telephoma, segurr~ 

explicaçôes alê que .e resta· pet'mllle um conl~eciil!ente sentio justu POt' em rel êvo ~ vellamento oblido nesse curso de ai· 

e as caries. Colgate Embelleza-a,
pos mihtares das forças de permllnente para a defensiva o sr. Noé Mendoza, esta semana 

refresca-a.realça o brilho natu- as~alto, lançadas de aviões. do AVdby. O meia· direita da para S. Paulo, onde fará um tno<l· 

ral dos dentes, fortifi- CORRIDA 
 Ate as m~lberes, nu U. R. S. selecção cutharinense está nlo technlco nos grandes laboratorlos Ao banhar-se, en

S., se dedicam a esse esporo em opUma forma e jogou dos Rad~os «8elmont», f,ndo o qual, volva todo o seu 
ca as gengivas e deixa te, ou,. melbor , a esse ram.o com grande techoica e intel- regressara ao nosso Estado, para e· corpo nessa espuma 
na bocca uma delicio- de Ilvlação, sendo cO.Db~c!· Iigenciu, fllZHO por que é xercer sua. nova profissão. e afor

DE OMNIBUS 
exuberante

dos alguns recordes !emlm- mereCEdor absoluto das re. - Em companhia do nosso con· sa sensação de frescor. moseadora. UseNão sabem('s até onde nos de saltos, . ferencias elogiosas que lhe frade ~r. Cassio l. Abreu. VISIlOU
se estende a acçHo da Há pouco, um lJal'aquedls , luzemus nestas columnas nos, hOfe, o nosso coulerraneo SI. Palmolive e repare 
da Inspectoria de Vehi ta realizou um feito no quul ArbitJ'oll o prelio o sr. ' te luvencio Braga, collector estadual em como fica a sua pel
culo~, em matHia de po d.emonslron sua extraorpma- enen!e Leovegíldo Neto. Canolnh~s. le . , . encantadora
licia de tráfego . I'la coragem, LUDçou-se de O movimento lechnico dos ENFERMOS mente moça.

Desejllvel seria, po 11m aviã0!l 8?69 metros de 36 minutos loi o seguinte: Acha se enfermo, há dias, o nos 
rém, que eUa voltasse altura e 80 Bbrlll seu uppa· AVAHY - Escanteios il; To- so IIlustre patrlcio sr. gral. dr. Bul
os olhos para a muneira rêlho de paraqueoús quando ques 2; Fultas 3; Impedimen cão Vianna, chefe da c!fnlca do Hos · 
arrojada por que 08 mo se achava a uma altura de tos 1; Defesas 2; Bolas lóra pllal de Caridade. 
toristas tios omnlbus do apenas ~14 metros. Sua qué· 4. - CIP - Escllnteios 2; To-
Estreito e S. José COil da, em. Im~a recta, se opel'oll ques5; Faltas 2; Impendimen Jo':\1.o1,ECUIEN1'OI'l 
duzem seus vebicules. 

Alguns deUes, sem a ~~, ~~:'n~~i~~~~c~a2~ese~~~. tos I ; Ddesas ~ Bolas róra 2. cld~d~e~: ;ã;efo~~~u~s~~. ~~~~mFe~~ 
menor consideração para to de .cinco milhas, . durante O jôgo de ontem relra. 

G'GANTE 5$000 - ",/D,o 1$500 com as vidas dos passa as qU81s! o paraquedlst!l n.a- Amanbã publicaremos ex- ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;I: I 
geiros que confiadamen da sentiu de ~xtraordmarl(l. tensa chrónica do jôgo d.e ~ _
te os procuram, abusam 

da velocidade e oão ot
 O .. . ontem, em que venceu bri- Dlversoes 

70 professoras dispen. tendem os protestos das so)ve~I~~~~~n~:r ~~~r:ean~?a: lhantemente o CIP. ~~~~~~~~~~ 
sadas pessoas mais cautelosas. 

Ontem, por exemplo, ~:raal~:ap~~~!~~~: d!~~f;~ MÁ DIGESTÃO? -.-- RADIO. - N.. ond.. de 25 .29 
RIO, 12 - Por terem lIido houve uma feeta religio rem ingressar na companbla Acçilo suave Para ser querlda :'~Ír:'ud!1 '~!nd~~ ·i"~~!:io ~;

extinct<'1I OI seus cargos, fo· sa na cidade de S. José. de corneteiros e tambores do e leguro dos « fans » noite o Hguinte progr.mma, hora
ram suspensas cêrca de 70 E' Inacreditavel a furia 
profelsoras pelo govêrno flu com que psses omnibus ~~Joo f~itoFu:~~~irodec~aar~~~~ E N O ~~:. Interrog.d. por um repor rj02g.2tl~a~A~ti~~rliO d. luen' 
minense. corriam de lá para cá, 11 ao director do Pessoal. ter, B.tty Gr.ble "PÔI lU. d••. P.I.,tr••m inglil por J . A . 

Elisa professoras consU vice·versa, repletos de apinii••ôbre • popul.rid.- Scott W.llon, Prol.llor de Eeono. 
tulrllm lIeu advogado o pro passageiros. Vehiculos d. no clnem.. A .perol. mil Asrieol. na Universid.de de 
fesilor Telles Barbolla, resol de empresas dlrterentes, lour.. d. Hollywood, que O.lord,

vendo, preliminarmente, en era desse pavoroso mo
 é a enc.rn.çio do espirito 20.35 - "Divertissement.. Re
viar um memorial ao inter do que se faziam uns e de ju.entude .merie.n., cordaçães d. bail.dos. A Orche,'
ventor Amaral Peixoto. aos outros concurrencia, dect.rou o seguinte: tr. ImPlli.1 d. B. B. c., lob • r. 

no aran de caçar cada - P.ra 111 querida do. senci. de Clihon H.Uiwell. Nlr'Nacionalizaram-se, qual maior número de .I.nl», I ..tist. de.e entel r.çio por Cyrll W Be.umonl. 
invocando falso teste romeiros. Representante: A. Gonçalves. Santos & Cla, de tudo con,.,.er a p ..son.- 21 .00·-21 .15 - Noticlari. Im

munho Em occaslões tais, a !Idade. Em leguld. deve m.n- portuguêl (IÓ n. fregueneia G5E
Inspectoria de Vehiculos, 111 o gu.rda·roupa em bô.. 11.86 Me'.). ,

Porto Alegre, 12 - A im que possue carro e mo 68 15v 12 eondiçõel. E enriquecido, 21.040 - Notici.rio .m inglêl. 
prensa divulga o facto de tocycleta proprlos, deve .emp.. que •• je pOlli.el, . 21."5-5Ignll hor.rlo de Gr..n-
estrangeiros, que, Invocando ria fiscali7ar a estrada, perlon.lld.de e o !lu.rde·rou- wich.

lI!édico.falso teltemunho, adoptaram suspendendo do tráfego Dr Pedro es talão Clíniça 
e Q cllurqlca pa, • .rli.'" .Ur.iri, pelo me' 2200 - Blg Ben. Um Rlclt.1 

a naelonalldade bru!leira, e o carro que ultrapassas. no., OI hom.nl... E OI "I.nl>, por P."y Jonll (tenor).das molestias da cabeçaI> proposito cita CaBO!! de pel- se a velocidade reguta e pescoço 
eomol "' "be, sio homenl. 22 30 - Big Ben. Fim d. tr.nl'

80as nascidas em Portu&al, mental'. Não commette ESPECIALIST A EM Eil .hl. E' ou nio 'in- missio G5E. 

Da Orecia e na Turquia que ria injultlça e evitaria OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS I.lligenle e ... pequene? POI- 22.30 - Tru.miuio GSB: Bis 

conSeiulram o respectivo re . desaltres pavorosos que Consnltorio: Rua Trajano, 18 lU I, pelo menOI, um. Igudll' Ben. Nollcllrlo em elP.nhol. 

'glstro como Dalcldas no Bra Ibe bao de dar, na cer
 Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas 11m. compr.h,n.io d. vld. 22.045 - Fim de tr.ntmilli" 
.,,11, ta, muito IlIoOmmodo, mod.rne. , • C58. 
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