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II Bandeira Paulista de 
I Aiphabetização 

GUERREIRO NEHOOEstado I E' tocante o appêllo que a Bandeira Paulista de 
Alpbabetizaç/io dirige ás crianças de FlorianopoUa.o MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATHARINA E' uma exhortação em que logo sentimos a bran
dura e o calor da linguagem feminina.

I Director-gerente. Altino· Flores Há promessa de sementes. Promessa de la!li8,
cadernos, livro" e histórias. 

E já amanhando, parI' a Sementeira Bendita,ANN~ ~X~V_.Jot_____Florianopolis-Terça feira, 14 de Março de 1939 N. 7613 o coração das crianças catharinenses, Chiquinha Ro

drigues, a gentil signataria do convite amavel, insi

nua-lhes, docemente, maternalmente, o nobre senti

mento do amor á gleba: Uma horta, o milagre da 


Depois do ~e.arm~mento/ l Tra.balho com mu'sl·ca QUEM E' ESTE SENHOR TÃO germinação, as ~ojhiüil&s v61'd~ti que rompem o cams

Ihão, e crescem, creSCllm, pingadas de luz, nas ma


, I 'plc,f'~lçClo? .1 MAGRO? nbãs de orvalho e de BO!. Depois!) ruh: turgido dos

Yo~~~1m~~R~·~·'1«Ne~, "~er~. ~olumbia, 13. (U.P.) Os detento;; da p~ j)i~".lhcqlldolUeQOle6 d. ~·ig.do de pimentões e dos rabanetes, a esmeralda tenra dali 
Herald Trihune. publicamInltenclarla do Estado de South carOlina., Ob:fl' BU.... lh"...._'I"" 11 ... for!, ganhar peso c lho alfaces e o prazer - grande entre os maiores - de 

quase a mesma nota, appa · gados pelo regulamento ~ saírem toda~ as rrla- ,Iur(, " 101'''''·'''';'' ' \ó~:~.:~~lJ1i~l. "::~ic: 
 ter plantado e ter colhido! 

rentemente procedente ~e nhãs para o campo, afim de se dedicarem a --..;; muncira de preencher 
 E esse evangelho, assim tão claro e tão simples,

é mandado pela .Mulher Paulista aos corsções deLondre~, segundo a qual Já trabalhos agricolas começaram ultimam'!nte a __ '''M lac... cavada. c 
se realizam, neste momento I" t' d -d jl d ' e . - - tieu ~.co~ ~esc.r- todas as crianças, corações que se abrem, virgens
conversaçoil's preliminares Insurg!r-se con ra ess~ m~ I a, a egan o qu ~ uodo. _~I~. dl~a.lhc como a terra- v!.rgem, para receber 1\ boa ou a má 

sóbre limitação dos .al"~a·1 preferiam per":Janecer Inacllvos nas cellas. t ~~::~ ~O;'::' e~~ semente. 

mentos. As conferenCias A rebeldia dos detentos estava em vespe- --' olre de gÔ910 tôo São Paulo, o pioneiro · excelso da grandeza de 

concretas li esse respeito se ras de criar uma situação delicada' mas o~· - -- repug..oote. A>l Pus· 
 Vera Cruz, raz esplender; ao sol do Brasil, a sua 

nova .bandeira>, que já. não 'tem o escopo de coniniciaram n? proxlmo verão, Isuperintendente da Penitenciária, James' S. ::;,~:'d/'ÕI:;;~; Fi~ quistar a terra desconhecida para o homem, slnilo 

~~~: d~a~V;!&f;:t~n.dO go- W~I~on. resolveu o problema de modo assás ~~~~rt:: d~'~~~~~; ~ de conquistar o homem para essa terra boa e mansa 


O .New York Herald Tri· onglnal, ordenando que, todas as manhãs, a o substituem vanta- que se oUerta, na opulenclll do seu chão, ao aço 

bune» accrescenta que na banda de música do presidio precedesse a :~:,~':'~~~~obo:bo:~: 
 fecundante da charrua. Conquistar para essa terra, 

mesma occasião será. tratada marcha dos detentos para o campo, a som de -- ___ t llotO 00 veriiooomo 
 cheia de benções e cheia de luz, os seus proprios

filhos que lhe desdenham o regaço amor030, trans~o?sUj~~~~i~a~ecf::~::;as~in~: canções ma~ciaís. ::"" ",,,Ih« m.~~oill;;:d~')·~~~::o~:; viados no engôdo fallaz da.s melropole~. 

que de acôrdo com a opi- Os pf(Jtestos cessaram e.o.s presos. alie 2.011;! kil05 CII) 30 ,!iu,: De contrario ° De São Paulo bandeirante, que devassou, para 

nlã~ pública britannica o gam que o trabalho cort' muslca não e dos dmhmo lhe sera rcs.t.tu.do. Um. mulher os Brasileiros, o Brasil ignorado, parte agora nova

apaziguamento da Eu~opa peores. ' J magra gunhou 7 kllos cu. 6 8erosnns. mente o grito heroico da cruzada agricola que vai 


conqUistar 06 Brasileiros para o Brasil!
~stáa fat~~~~~ 1~~;~C~~i~~~~~~~ , .1 Bem hajas, Estado magnllico! Como eu te admiro 

contrariamente a todos os I D J a- de A . OLHOS, OUVIDOS, I Não foi dado á se- nessa figura soberba de semeador que, no mesmo 

receios, se encaminh'.lria pa- !, r. O O raulo-NARIZ GARGANTA I pultura O corpo da gesto apostolar onde há dádiva e há elevaçilo, deixas 


cair a semente que produz o pilo para o nosso corpo 
e a semente que gera o pilo para o nosso espirito.ra uma solução llacHlCa. . " Baronesa de São 

. d - I' I E.p.ci.list. do C.nlro d. S.úd. - Allistent. d. prol. Sln.on I GeraldoOs JU eus serao exc UI- I Consultas dlarlas das 4 ~s 6 Ij2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 
dos do Exército alemão Rio, 12 - O li· Jo.é d. 

Só O.orlo, 3.° del.g.do .u- ••••••••••••~•••••••••••• 
BERLIM, 13. - Os judeus 11 U xiii.., .m virlude d. um. • • 

alem8.es niiomaispoderãofa- Dr. Arrninio T8Va:eS - nu mos, Homz, ~n88AIIR queixe aprlllnlld. por um •• Grande descoberta •• 
zer parte do exército, em dOI pII.nt.1 d. boronl.. d. 
virtude de um decreto do che- Cirurgião-Especinlista AsslsI&nle do plol. Sanson São G...ldo, ont.m 1.\I.ci-. para a mulher •I 

fe dolcommBndo supremo das 1Conlultel d.. 10 il 12 I d•• 16 81 18 - Joio Pinto, 7 lob. - T.I. 145~ d. em IUI rClldencil i rUI 
fôrças armadas do Reich. t do Uruguoy, 536, m.ndou • • 


Todos os judeus pertencen- lu.l.. o ent....m.nto. • • 

tes actualmente ao exército A · h - Allim, o corpo d. 1>110- • • 


receberão um «certificado de mann anao comprarata 
d:"c::\t;;;~olhJ:o ~ãoc,~:~~ • • 

~~rh~s~~'r~~~ss::a pelo con· • _ I _ B.ptistl, afim d••er devidi • ,4, fJlitlh~1 R:;~.d;~Z~;;~ dores • 
Segundo uma nota omcio· menle ex.minado pelol me- • 'JJJ •aVloes aemaes

lia publicada, os judeus serão dicol I.gi.t.. d. polícil, .Iim • ALIVIA AS eDUCAS UTERINAS EM ~ HORAS • 

~~~8:~~1~~~~ d:~Ue~~f~o ~i~ ~: f:~il~:lquitad. I lu.peit• ._ • c:):b~f:re~~-spl~~:: ~r~I::::'1 ~~rl~ • 
lUar por indiguidade. Rio, 13.-Não tem o menor fundlmento a • ca3 Uterlnils, MenSlruals. apõs -o .. .. 

Nenhuma allusi10 é feita ás tO' d' I d t' d --- parto, liemorrôgllls t Dore, DOS 
minorias, cujos membros se. no lell IVU ga a por um vesper mo, segun o ai . ~ • Ovariol!. • 
..ão Igualmente pro~ibidosde qual o govêrno brasileiro iria adquirir uma série VA'RIAS • e' poderoso calmllOle t Rellu- • 
pertencer ao exérCito, de a· d . - d b ., d d • ledor por excelleocia. • 
cOrdo com uma declaração e dVloes e com ate, com Clracterlstlcas os e • FLUXO SEDATINA, pehl sua e 
~oal;ue~~:~~mqu:le~!~toq~3! bomblrdeio e caça, de uma firma alemã. ___ • comprovadll efflcaclllj é receitada • , . 
outras raças. no exército do • porf'm~;ed~g(:VIr.t:ic::~CD,rl!- • 
Relcu. . - ------- .--.-- • O presidenle da República • se em toda li parte. • 

~----------- Caldas da Imperairl·z ~:~:5~~t!n~~Cre!~-'e~:e~~~c~ono~~. • 
~ cargo de ajudante de despachan- ••••••••••••~•••••••••••• 

j .,,\ 'I: h I O TI! rOPd'l'ietarIO desse important'! estabelecimento te aduadneiro ndas daifa~de~absl' e Outros governos l Desmorall'zado o blo'
".. ,LI a near o, stante apenas 3-1 kilometros desta capi. mesas e ren as a "epu Ica. 

.- . t~ ~'hFJ( tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnihus, serão convidados queio que Franco 
'ULUA r)1 ~~jl Ida e volta, a 5í\OOO (l01' passngelro. O sr. preleito municipal de WASHINGTON, 13 (U. ordenou 

Pru·tida ás 8,30 da manhã, regresso lia a horl\s sig'JOU os funcclonarios Manoel P.) _ O sub-secretário 

r~lJII~~e ·Arr~~~Oeg~.e partirJn: Cooselheiro Ma!ra, ao ~~~r:!~a d~a~~!~~ ~swe~~~nh~i~ Wel~s~~1~8in~~u ~~:~~~ Londres, 13 _ A marinha 
Aos sahbados e do mesmo ponto ás 1430 11 ro Antonio Augusto Vianna, tavam por celebrar-se brltannlca oumpriu a adver-

Empresa Ferl'eil-~ faz o transporte para aquehe para constltuirem a commissão discussões financeiras tencia de Hallfax, dizendo 
balneario a 5$000 por passageiro, ida. que deverá dar parecer sôbre as com outras nações sul- que seria dada Immediata 

30v. - l!l propostas de arrendamento do americanas, de rórma protecçllo armada aos navios 
.--------- ------------. Theatro Alvaro de Carvalho. similar ás que foram mercantes Ingleses contra · o 

ti- -_..... .-.-- - - .-----..--- --- realizadas com o Bra- bloqueIo de Franco á costa 
' c: --~~-------IJ · Hoje, ás 19,30 horas, reune- sil, si bem que _ disse republicana espanhola. 

NC:lrD:AbD.IEm,h!D:oh~:asLA~I,lvbA:tDOOOSR, e)Uar... ~ara armar-se ;:.;.At~~:;:hi~;:t:~:;,Letras. fr~~~:~:~:::~~~:~fl~i~ :p~~l~~r:!:iro:~~~:ic~~~i~~~:
TeDI brODe !tel vos a respeito. Alguns pelo vapor «Stangate», car-
Iltil C:OII toue observadores acreditam gueiro inglês, rumaram im

13. - A Dova máchioa dest!- . BERLIM, 13 ._ A pe. I I' lei de Nosso Sellbar. que agora será a vez medlatamente para o local,
nada aOIl trabalh08 de Loba nu ria de café na Ale- que o consumo de caf6 !6 te 11111 o COIITII'llSS11 de a Argentina e o onde aquelle barco estava 
~~ráup8~~~ :~en~~nçiooll d~Sspe~~ manha motivou um arti· ~~ 1~el~~,n~aa:U!u~en~~~ I Chile serem convidados ~:~~~~r!~:s V!8~~ ~1l::SerJ~ 
ÇOI! até a rroluodldade de ~fsrh~~IB!~~a~~lte;Y,o;~: necessidadps de rear- Concurso popu Ir de a discutir em Washing cabo San An'tonlo, forçando-
dois mil metros. lo ministro da Propa- mamento silo mais pre- gaita de boccl ~~~s~r~~lt~~a~o~eosln~~: os a propeguir para Palma. 
O h t . - gonda, sr. Gcehhels. O I mentes que o abasteci- Porto Alegre, 14 - Realizar' tados Unidos, Sem disparar um tiro, 08 

SIC:it: 
l

; p~:Fess~~::em :~~:tr~u:t~g! ~o~r:1:; r:en:~~~:q~~:!~{~?~~ ~~~á~u~sOo f~n~p~~::adSeem~::~~n~;~ ALUGA-SE ~~~:~::~:r!~lIffi:r~fti~~~r~~--
especial em tirar partl- mesas dos cafés>. de bocca. . Aluga se um apartamento O cStangate» tinha conse. 

Encantado,- (P.C.)-Tem sido do de certas situações Termina o artigo ata- Todos os mtere~sados po~e- proprio para consultoria mê- guido transpor a linha do 
~:J:c~O:ehO~~I~~~n~~;~: aci~t~: ~eiagrada'íeis lara o cando os critlcos syste- rllo faZe_ a r~spe81~a Inscnp- dlco, em casa de enfermeira. bloqueio, tendo descarregado 
de, que, recusando-se a receber d:t~me~~g or~~ o~::i~':: ~:~iC~~s~~~e~~mepha~e ~~~if;lIo a6~1. ~ord:I~~S' d~u f~~ Rua Tiradentes, 17. vIveres em Valencia. 
penSionistas, têm deixado sem nacional-socialista> teus> e o enthuslasmo rias, feira de Amostras. V I t' Gi d bo 
accommodaçoes prolesoras do O articulista lembra dos conlerenclstas poll- O concurso será OIganizado aeo IRI r go OR uva 
~~:P:ãoE~~~~~~ad~:s~!ra m~~::: ~fa~o~,sr'e:u~~~IN~~: d«O tlcos que vllo buscar ~~:~h!i~~e;,ar~~~dOE~~:[ul~a sr~ Moscou, 14.-A a~iadora yalentina Gri~o-
res dIstantes e estranhos, sós, fascismo e o naclonal- ~~i:~~as p~~~ T:,o:;;!~ inscripçAo, que comprehende tres donbouva que, com Polma Osslpenks a Marln.a 
no cumprimenio da nobr~ mis- socialismo têm, além de ções fornecidas pelu categorias: até 12 annos, de 13 Rakova, bateu no anno passado o recórda feml
são de educadoras, estão sendo outros, um ponto com- estações de radio ft de a?s 18 annos, e de 19 annos em nino de distância, foi nomeada directora das 
~~~~i~~~~~~t1~~fa:::'O!mel~i:t~~; ~u~l;: ~O!':~d~~o Ifc~i outroll pafses e nas co- dl~;~~ os primeiros dos collo- Ii,"!h~s aareas interna_cionais da Ruasla, em sub
dessa atitude condemnavel dos e agradavel». lumnas de jornais es- cados haver~ varias e finos pre- stltulçlo d!t M. MOVlkoff. . 
proprielarlos de hotels. O ministro accentuou trangeiros.. mlos. A aViadora tem a patente de maJor•. 

São Paulo, 13. --05 frigorificos estão exportando granele qc~~,~!~I;d. eI. 
filet ., por esse motivo, subiu aqui o p"'.focleI18 c.rn.;. 1I>1M~. o Icilo 
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r) () E~TADO--'l;erça·feira! H de MSI'ÇÕ de 1939 
~~~ãi*" -,;r..-·~'-2N'5!:S3f8'·iS)irra'f m MN1iftTIS 	 T 

Homens que 


trabalham 
 Ven d ido e m 
3 lamanho~ 
GIGANTE 

GRANDE 

("0 11; (" :",· . ..; (11;1... Ih, 
( -.:(pl<.'I;a L,.,;" 

MAIS BA- II l\loleetias dos rius e cOl'acflo 
o TONICARDlUM loolco dos rins e do coraça; limpa fiRATO DO ! 

: bexiga, 08 rins, BEl Dcpll·ih • . areias, collcas remtisj h.ugOlcntll na 
urillh8, Tira as incnu<,:õc9 útJt! pés e rOõto, hyt.1rop ~ hB. f/.IIhi. de! I er, palpitações, oôreH du coril':;uli, ai;thm~, u:-o~c!lit~ JlR:hmatten. 

... i:1 . · i;· ~, ' :I!l.,,! H e () t (lr:l~·;-lll . :-:l"Lll !Jrl~ li:1 j.c:·j·l,ita ;-;aud l". QUE AQUI• 
F:,.:; t {''' i:,'' (;: ....... t"m:~' Ventre-Livre !:Ujl', ~í. !1(lit.l'. :~r; ',l " ; (:c: d unll ir. Rio, I a - Por determina-I "nerio-.clí~;nedio8 das ~enhoras 

ção d·o ministro da Agricultu- E' o lonlco ulcro-o\'ario SED.>.NTOr. que reblttue a ."uelo! 
ra ao cl irecl(ll' da Divisão de perdidll: veln liDem ia, pallidez, lI,n grezll . [ .. otio, IIOres llralle"o. 
FOITlento Ag ricola, foi inicia· I rt'gullldor ll.i.8 vi~it8 S , cera das dUI:llC:.lS do utero,ovari:.Hf, evita 
tia., tjll fe i ra., fi venda dil'ectu- I !l~ 114."rnor r hHgh\A, :4nlcs e depois do p:.irto: con~ra todtls aR enfer

<lo j 1'( :'-' t' :1".-' (1!1 ~~ , ~. . :i c:,l'l ;<1 L' alls l~"!,\"I :-: , ~\I) mt!nlc !lO pithliclI dus produ-. mldude. clus .cLboru. de quulquer iuuoe. 
(>.: 01' '' : :''-' '.1" (''':';'/) ctos ugrieolHs no Nucleo co-, Le,,(k::o\ do cOlaçflo;) asthm:t 

TIJlI!I ' Ventre-Livre hn;(', ,'l n(li~l' 11I1!illl de Santa Cruz, em ca Uso 11 CAt'ITSGEKOL E.peeillco do dr. "lul( I'rtime" 
minlujes do Minis!crio. conlra bydrop"la., pes Inell",lo., [alta do ar, paJpituçiíea, ",ti-

A primeiru vingem oos re- ~.~~Wi8d t~~ r1~~I~lUBtls~(~~~~/lo~~:oc~:~;~~:" ~~i~~!U~~~à~~~~c~lr~~~:~ 
~~.~~~~{~)Sd e c4~~;~6ntg~~ d~lr~,~~~,~ I no cOrtH.;l1o pontadas noa rios e inchações. 

ductos agricolas, luis -cumo I ..'.\.08 l'La(:o~j O cUJlvalcticeutcs 
haullnas. mand ioca, bata!,,· vigor ~~:~~u~;~~~ ~1~~~~~Ir~~~.1;:~t~~~r.~"~O~~~~I~~,g~ua~nt~os~
doce, batata ing'lesu, cann, a{l~:-' anemir.us Evita 8 'ulJerc\llo~p, cicatriza os pulmões doentes 
nha('ates. ~t.c .. teÍldu Chel"iado . eom pontadas.lo.se, dores uo peito e O". C"st,,", Pl'rn,," lr.c~.

Ventre-Livre esse ser vl<;o o agronomo Ao . ~~I~~1:IC6;~~~çuLi~a r~p~;i~~asthtr1h, u d~~au'mu e li oy::,pc[ltita, C tl 

tonh) dtl Moura Serra da Di- I ' I '11· I' 11 1'1 t-Ivis1io !lo Fumento Agricola 1 ~,yp 11 IH - . {I n - l lOUma lS IU OIdestacado naquelle nuclc:J i A SPIRorJlclI',A (EI xÍl" de C,, ;oll<>l do 6~~io dr. WIIIlam 
HgrÍ\.!ü la, em c-oujunto COL.'1 li 'I Grce" . cura U1( let.. Uus do sUD:,!ue . syplllU-', t.'(z"mus hllllQrCEl, 

~" d~,~J~~tivB ,\grienl a ue San ~ ~;;~~\J~~~O~'h:~~~~~~~o~'i 6ií~i~~ S~~~;~~i~'~ q~~:iti~~~puc~n~~~~'o.et~~~: 
~ka c engorda. 

Os preços Vlll'ínnl pal'a Cil- Dcposi!art::~. kd:.! :) as drog'lrlas dI:' Silo Paulo c Rio.Miliciano «executado» e hos de bananas com mais
OH. OJDLMY M~H~~MDHH de 150 a 200 frut os entre 2$
pelos companheiros a :\$000; hatata doce B mau ASSENHOHA:--; j)EVR~I e8AHCom pr.illciI no" hllllp:llJln 
eUrOpe!l3 Em SU.l t · i: ;n!'I;~1I ,ó :!' ente (] tvIEIGYPAN, dedioeu li S300 o kilo; abacate 


rle 2$4UO a :J$üOO 11 duziu. 
I •. 


, I'EH.PI~H,\O, I:!-No cam- i súcos e ponta-pés e nova	 grllodo pécer tJygi, cic!), c .. ,; tru tu'_ lés ius c,nkglo~aB
CLINICA MEDICA !'.lil 	 Serãll feitlls semanalmente j... U~p'! f~SJ i ! nlHçtn... a molc!J~po de concentrut;ão de Ar-I m~nte atirada á ÚgUll. A 	 '.t : v(.;g ntil '; 1 corrim;>nloJ,

GERAL 	 ,juas ou treg viagena, condu
gl:les, onde se encontram scena se produziu vários 	 ti;,:;, II\C : O· V 'gln!lis, !!ócUlc ,. c t <) ,~,> ".n. te .I" doenças

CODlIU!!/llI d,s 10 áll 12 e 	 zindo esses pl'ocluctos á po locais e gr dH : 1~ pn.:st.>rvdt: Vv . Dr ,,' ~~·· : r ;d 1'..\ ( h ~Cll, Rio.!llgun~ de 1 vezes.(L1~ 16 á~ 18 h(l":~3 ainda milhares pul!lc.~1iu do Distl'ic:to Fede['al. 
INSTITUTO DE ELETROCMI- milidunos espanhÓis OCCOI' 1 Os ol"fjci!li~ interpellaram em 1)()[!t\IS que sejam accl-'S- "_____'"""'''''''"'''''''''=~~..,........,~_____-...: 

L>lOGHAPHlA CLINIC,\ reli um crime revoltante. Ios miliciano8, que respon Í\'ej s 11Cureo de IIperlelçoumenlo em 	 ~ todos.
Um dos milicianos roi sum- I deram: «Estamos castigandodoençs8 do corsçl!o (dillgDoe

llco preciso ds. mol~etlso os. mUl'iamenle .execulado)) pOI' lum trnidor" . Tendo os otTi 

dIscas por t.sçadoa olecl.leoe) um !-(rupo de eompanheiros. [CiniS insistida. foram amea-

CLINICA DE CRIANÇAS, DO- Dois oHiciais espanhóis, o çados pelos componentes do r o advogado


ENÇAS DO SYSTEMA major ,José Alcnraz e () ('a- ~I'U)lO que os intimamm 11
NERVOSO I 	José A.ccado Soares Moreirapitiio Angel Ardo, cnmmuni retirar-se. 
TERAPIA ':oram ao commnnóante do , Voltando á noite no Inea!. CQmDlIlOlclI 11011 /leu/! cll~nlt::< de&li'i C6pHi!! e do Interior 

Oodss curtas_ 1(,,100 ultrtn·l:l ('~m p() de ('onct:'ntrllc.~ií() q1le ,Iencontraram o cadnvPr da I do eslado que conllnua !J utrcer sua profissão perllnte li 

OAJ3INETE DE ELFC'filO

h:~ta8. 113106 lnrra-l"l'rml.~lll(\:} 8 no eair dn tUl'd,', so encon- viclima.
Electrlcltl"dc méJ1C" 	 I Côr L'0 de appeHaçao !1'U\'am á beira do IDar. As nutoridadades roramLaboratorlos de MIcrosco quando \'irl\Dl 11m ~rupo de avislldas immediatamente e.

pia e lllãlyses ClUnicílS cérca de milicianos de o - :.:.::.::~:::=.':::'.~- .- ---_ . _ _ .._-.-~lã ati- fncto, acharam corpo 	 .._-_... _=--~.--::"' . . . . ~.----------------
Exames dt~ SH.Ogub ImrB r1l8  ra[' ao mar um companheiro. I no logllr indicado ))Blos lIe· 

~~08W~.~';;'~~~~iII.(J~el"I~~'~~ A vÍctima tentou voltar' á ·nuaciantes, e loi aherto ri
T~u, K!!!m e 8alJb. 1..orge! praia, mlls f~~ __~'~~~~~_ . ~1 goroso inq'-u_e_ri_!o_____


DlsgDo.t!c(. do Imo"ludl.UlO, 

~~~I:::'meddeU~~J~~(':~~:~\ 	li" Asebe!n Zondeck, par" ,Un ·C 
~n08t1CO [lrecocc da gravldoz), 

d~I~n;o~R~blgl~~o :tc~~~.:lqU~; 
pesquleR jll.\f& elucld"ç!o d~ 


dI8goosUo·le. 

{--em_ ,11achado, 6 

As lIes figuras co lado representam ~ 
Tf:<pt1Ptl~ 1.195 ao alto. um microscopio: ao centro. a co·

FLORJ,"-.NOPOL\.3 	 beca de um verme da Opilaçào gi'udodo 

no inlestino de um opilado; 9, em baixo. a 

bocca do mesmo ...,(: rme mO!'itlOndo os den

tes. pol meio tlos quues se agOiru á mU~O:ia
AUenção! do intestino. 


VENDE· SE uma eX(;t)llen
 Groc:as no grande ollgmenlo q\lC o mi-


te propriedade, á margem 

ela estrada geral Es!reito· La
 ~~~~~E~l:~~~;~ ~:~~i~'~::';:~~~~!:~~~ 
ges, na localidade do BaITn· vaoto:,o. chupa um ppuac:inho de mucosa 

cão, com uma xarqueadu, ~ q ue enche c. !.Õuo cavidade e nes!'>e peda

boas casus de morudia com cinho se enterrem os d e ntes minllsculo~ que 
 VENDE-SE \~~~i:!<f:;~~,

a ultima 1jg:!~ '] rno~;tra.ngua encanada, tendo uma com lOS metros de [rente, par
Assim. Ii..::o o VCJ:!".O !j('llidnmen le instoldellas installações para ne	 800 de fuodo, situada !la ci o ktdo, suqa:ndo. dia ~ noi te . pequenw; quon


tldadcs do:! ~WIICJ U (·. 3tro'IÕ':'~!'l i:l"ignihcante dade de BigUIlSSII com dUlls
gócio, galpão para pouso de 
tropeiros, estrebarias, <'pU orUida abc;:!o pt;>!o,;=, J(~I~ I~ .;. GO lfl.csmo tem casas pequenas, cnfesul. grnn· 
mas pastagens, terras de la po que lançr:t no sang I.!(: um v.:-neno proprio, de mandioca!, pastagem tl ma

voura, matos para lenha, etc, esse 6 o obra d.) um verme :.ó. imagine-- to cerrado. Tl'lltll-se com o 

- Tratar com Nicolau An
 dr, Fulvio Aducci. á rua João 
tonio Kretzer, em Angelina 	 ~:r:'~~·~j~(~u'~l~l ~~:H~~~~::~~~~an;;~~r,~~!~ Pinto, 18 (8nhr/!do) , v-- 78
(8_ José), 	 no inlestlno ü \er'se-á idcia da Ç]'IO'Iidada 


dosta doenca que tanlo atoca a população 
 •••••••••••••••••i-........·••-.ic-••••i.-.
do Brasil. 
Fe.-li7men!a o Opi1ccõv e ccmbctida • • 

ORo .IBUeL BDABIIO com eüicacia p&!a Noo- Uma •• 	 N , C~\.~ .-Nccatorina, 	 ~ .. . 
só dose de Nco-Núcatorina bosta. as mais 	 ~ 

CLINlCA GERAI. ~~I~~~,~:' t~r~a::da;a~ot~,~~;I:,~~:·'; 1.,~ • • 
Curso de especilizaç9.o te.tiDo do doente.. • 
em molestia do Pulmão, , @. • 

Tratamento moderno da . .. COtOLF~ [lf]C{Jl • 	 • 
T'Jb'3rculose 4iij" wmr=rZEWmSSZ - .~"' .'.-' ..'.~ • • 

BRONCHITE-ATHSMA . ====;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; - --;;;;;-~- • FECHAMENTOS DAS MALAS: •'-	 _____________ -

PNEUMOTHORAX ,-- ERID 	 I-• Para o Norte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEAI'JIA, cada 
• 
• 

Consultorio: Rue Joio Pin- Não ha F A I t • . SABBADO, ás 11 horas nos Correios. • 

to~e~~d~~:~~~_:o~:~~~~:5, I d que res s a : Para o Sul: ~a~~~~~dt;~~~'~:· ?tHI~;~a~On~~I~~~~i~~ : 

~~~=.P~!~IaS~~~~~·I~;~~:~Ol~6~ho~ras~.~I ~~~~P..~~~:SÉ,~ç~!.!~ I: - Brasil-E~p~T~~ 2 dias - : 
Vende-se uma casa NAo confundir com ~IC;~~a~!tl~:~mum de calen;jdla_ : ERNESTO RIGGENBACH & C'a. Ltda. : 

~:a:ama a;:!o Pl~~~:tr(~~ei~t Exijam CALENDULt CONfRETA eJD todas as • D C" lhe" M f 35 •411 

com 450m2, tendo águ" e p armaC88. - • n:;t~QCi~ t,nse aro ara, • 
6s8& sanltarla. Tratar á rua Deposltarlo Desta oapltal: PI;IARM. STO_ AGOSTINHO I. Telephone: - 1626 Florianopolis • 
Tlradentel D. 3, FlorlanopoUl, Rua CODselhelro MeJra-16 • • 

3OV13 .....____________ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! f 

! 
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E S T ADO tt 8$"Oa-",,0 
Justa e merecida victória do Cip 

Os avabyanos tiveram um bom iRÍoio, mas acabaram,
cedendo ásuperiuritlade contrária 


Travou·se domingo, no gra· to que surgisse o empate, ' quanto Soto peccou pelo mes I' reiro 8; Jurandir 7; Carnera 5, ' pessoas, mas fora delle, sem IConstituida a Commis· 
mudo da rua Bocayuva, o Saul, &0 butel' uma pen~lIda- mo defeito accllsado nas partl- Junqueira Oradin 5; Brandão 6; I.fJoder entrar, encontravam·se são Nacional de Des
"mbate finul d/\ .melhor de de maxima praticada por SC)' das anteriores: a violen.:ia , Con- Del Nero 6; Mendes 1; Arman- I quase 30.000 pessoas, que re ' portos 
tres» , entre ns turmRs repre· to, conse.gue lJUl'lnr a vigi- tudo, conseguiu neutralizar as dinho 6; Telo!co 4; Araken 4; gressaram para casa sem poderI R' 12 O Id t d 
Htlntativils dos clubes AVllhy lallcia do guapo al'queiro i· jogadas desconcertantes do ex-, e Paulo 5. - Arbitro Mario assistir o grande prelio. R I!>i-,U - gres r ~n e li 
>~ CiP. E' m disputa do ('am- ta iahvenge. Novns !nve~tidas tre1l1a Azevedo . Ataque reali'jViana lO. - s.e~u ~a, n~ a. - eIra, aR
pecnato Estndual de UrJS. d!! VI~!I~uard.\ locltI )1'-'''111 .,m zadpr. vivaz e penetrante nos - O Figueirense treina ~Nu~: il.ecr~~s, nad pasta da 
~umerosa e enthllsinstica ch.egue a defesa ruuro·negra, ulti mos in~ta~tes do 1: tempo O campo não .conportou Preparando· se para o .call~ ·11 bros d~ (omm~::~ ~ac~oen~i 

assl~tencla compareceu ao alt' que Sapo, rece.i?endo cal- e n~s prtmel!os da I . phase, a torCida peonato .dest~ anno, o Flguel' lIe Desportos os sr. ,Tosé E-
campo da Fp.<leração. lota'.ldo c ~ll.ado passe de NlZeta, mo · Cah~u nos minutos hn~ls da S. PAULO, 13 _ Em face rense treinara alllanhã, á tarde, duardo de i\Iucedo Soares, 
tod,a8 as suas ,dependenClas. dlflca ~ .placard», parhua,. quando Coucelra" c da renda registrada no uiti mo no Campo da Federação. que exercerá o cargo de pre-

Esttl allluencla ern de ~~. --r:ur~~na o 1.0 tempo com verdadeIro cerebro .da o"~ns!~a, encontro entre cariocas e pau- - Isidente da mesma, Luis aAra
perar se. trata~ de um prehOla vlctorl8 do AVllhy por 2 a 1. recuou para ga~nltr a vlctorla. listas, 221 conlos, logo se de- Renda «re:cord» nha, Arnaldo Guinle, major.:" 
entre dOIS conjuntos de gran· - _ duz o interesse que a pugna A renda da pelela entre pau- IJoaquim Jusfino Alvez Bas . 
d.e re~omc ne es::orte bar- N. 'eRllnda phase o asperto Do. Av~hy ,?erec~m " ~.e~çao despertou Mas não é exaggero lista~ e cariocas bateu o «record. tos e capitão de iragata At
Tlga'H' rde, os quaIs se em da l uta fOI bem outro, ~OIR o espe.clal Arnalao, D.I~I!I.lllmU e nenhum affirma'se quo a renda dos IÔgos do Campeonato TIra ma Mouteiro Acil". 
pregava~ a !undo !la defesa reV Ide do. Clp, .que Impos aos Vadlco,. que con5htUlran:' uma poderia ter attingido até 400 sileiro: aCCUSOLl 221 contos! Para suhstituir o sr. Luis '';: 
do (u.~ebol resP:cb~ament~, to.caes vinte nllnutos de ... sof ~uthenllca fortateza. I Optlmo o contos, se houve-se nesta ca- - . Aranha, durante seu impedi
das 1.ldades de Florlauopohs fomentos. Desbaratou-se o A- lôgo dos .tres, collaoorada pe- pital um local para comporlar A collecta pro Fausto mento, pois que se acha nos 
e ltaJnhy. vahy, o ataqu~ pouco and~u: Nl' 1,0S medlos Borba Berreta. Na 80.000 mil pessoas. Publiro pa- A colleeta em beneficio do Estados Unidos, foi nomeado 

A contagem da pugna bem zeta se retrahlU p..a ra aUXIliar a linha avante des tacaram · se Nl' ra isso nllo faltou . Dentro do infortunado centro m~dio Fausto o sr. Antonio Teixeira de Le
:~~~: os ob:~~~! ~~X::ou~~~ ~i~~~~' ll~~el~ I~C~~;~oad~r~f~~: zeta, Saule Azevedo. Parque, Antarctiea havia 45.000 dos Santos rendeu 1:662$200. mo • . 

ram durante os 90 minutos, veis manobras na ala avahyana. A partida teve um decorrer 
sendo digno de se resultar Pavan e Couceira assignalam normal, acrusando apenas. dois 
os golpes Infelizes, qu er do do is (entos, aos 6 e S minutos, incidentes . O primeiro entre o 
Avahy, quer do Cil), os quais respectivamente. Nizeta e um dos juizes de li
perderam esplendidas oppor · Na emioencia de uma de r nha. que foi agredido pelo 
tunidades de augmt'ntarem a I'ota, os locais reorganizum- com mandante avahyano. O se· 
contllgem se e voltam Il exercer [or- gunuo entre o mesmo Nizeta e 

Sentindo uastaT!t~ a ausen- te pr essão sü ure o arco ad- o medio Soto, que aliás, deu 
cia do centro ·médio Procopio vel..~al'io. A pelota permane· margem a lima detisllo pouco 
que á Ílltima hora arranjou ce constantemente nu area acertada do arbitro Alberto Mo
um motivo para não actuaf, dos itajahyen ses, Os nl vi·n- rHz. Este, ao invés de expulsar 
atitude essa idE'ntica a que zues conduzem e couro até ambos de campo, ordenou a 
tomou por occasião do jügo o campo rubro·n <.'gro, mas letirada soment:! do jogador vi
cum o Fe:roviario de euri· uhi os tiros não tinham di- silante. Esses os un;cos senões 
tiha, o quadro avahyano agiu reccão, a manobra final era do prelio, que foi ardorosa e 
muito a quem das suas r eais defeituosa ou Geninho Deu equilibrada, apitada regularmen
possibilidades. Sem o imo tralizava com pericia, ou Li te por Alberto Moritz. 
prescendivelapôio do "pivoI» co, Fateco e Couceira, qUE' 
deeahiu [muito na sua pro· recuara para lIuxilial' seus Movimento téchnico do 
dueção. O Vl'terono Z é l\Ia· companheiros da rectngullr· último jôgo Avahy x Cipcaco, lia longo tempo afasta· da, interceptavam excepcio Foi o seguinle o momento tedo das caucllas !utebolístlcas u!llmente. Nos 15 minutos fi· cÍlnko da pel (' ja final enloeesteve muito longe de pre- nais o Avahy teve varias op· Avahy e Cip: - AVAHY Falencher a lacuna, verificada Iportunidad es de marcar pon tas 7; Toques 7; Impedimentoscom a ausencia premeditadn tos, e no entaoto não con I: Encanteios 4; Defesa 17 (Vi do »capitão» e .thesoureiro. seguiu ao menos igualar a lain 6 e Vadico 11), Bola fórado gremio . azurru », Esfor· contngem. As melhores in ' 

21 - CIP - Faltas 5; Toquesçou-lIe leoninmente o de- tenções de Azevedo, Nizeta 3; Impedimentos 1; Escanteios 7; nodado avahyano, mas o pro· e Saul não vingaram ante a 
longado afastamento das 11· comhatividade aguerrida dos Defesas 18 e Bola fóra 15. 	 • Ser bonlla é uma arte ... arte simples, que requer 

apenos cuidado e perseveranCIl. Um sorriso lindo deI' eSjlortivas, tinha forço. derensores visitantes dllhi o Ary Barroso e o últi. cativa e seduz. E é tão fácil ter dentes bonitos! Use 3

~:~:nt:itad~oa~~~fvfcta~S:I:!: ~~U~~ed~o~:j~:r ~:~g: s~~ mo jôgo do Campeona- vezes ao dia o Creme Dental Gessy. que limpa e cla


que:ido, no desempenho da sorte e aceitar um revez, to Brasileiro 
 reia sem desgastar o esmalte. Contendo leite de mao
nssia. Gessy prolege a saúde e beleza de seus dentes. mais ardua posição de um que de qualquer modo não O conhecido locutor esportivo 

quadro de (uteból. No entaR ' deixou de fazer justiça ao Ary Barroso, deu pelo micro USE TiI~teÉM ÊSTES PRODUTOS GESSY : 
to, merece de destaque es· campeão do Vslle do Itnjahy. phone da Radio Tupy, da Capi- * PARA A PEUJ Sobcnat., PoS-d. ..Arroz, Talco, Água-de. CeI6nlo 

pecial 11 atitude cavalheires- tal da Republica, a cotaçao se- * PAA. 05 CADELOS : Bandclina, Óleo, Lo(lo, &rllha..tln. 

ca do veterano dereosor das O Cip teve em Couceira, Oe guinte aos jogadores que toma· 

côres alvi-azul. M65mo fóra ninho, ratéco, Lico e Alberto ram parte no üllimo embate em 

de fórma, Zé não hesitou em extraordinarios collabo radores disputa do Campeonato Brasi

prestar seu concurso ao gre- do trillmpho. O trio final , prin- leiro: Aymoré 8; Domingos 8, 

mio, onde sempre actuara e cipalmente, estEve solido e e- Florindo 9; Zez.! Mt.reira 6, Ro· 

que na bora «h- appellára nergico. Fatéco e Alberto foram drigo fi; Canale 7; Sá 7; Romeu 

para elle, arim de substituir dois medios utilissimos, en- 8, C. Leite 8; Leonidas 8; Car

fa~~~I::,On~o :~~d:~to;U:e~~:~ --;:==============A==';;;-
vo, esquecera as respoDsa- to 

hilidades do alto cargo que 

occupa na directoria ava MEDICOS E DENTISTAS 
I Or. Miguc~ 8:;';;11hyana! reassumIu sua la I

AO Zé Macaco os nossos Residrem leul diplomai, no M. di EDUCAÇÃO E SAUDE. 

applau80s! clínica 1 
 F. C AS T R O ConsultoriO: 

O Avahy roi a principio o João Pinto, 13 (sob,.) IUI Mulco n.· 164 10.0 
..I.. 101, 101A - EIP:Jlnldl 


domInador, Impondo-se D8 
 do Clllello - Rio de Janeiro. 

maior parte do r.eriodo ini
 88 7v-7 Inlorma,õel I,.Iil - Rlmetu lillo. ciai, com um jOgo controla
do, prttico e aggressivo, a· 
pe.ar da falba actuaçilo do 
·pivob. Realizou bôas arran VENDE-SE ANNUNCIO() '* Jornaes da inledorcada., cultivou bem o mo· 
vlmento de conjunto, mas na 	 uma casa com grande cha A Ecleetlca _rqa·1C da publicoçlo d. a· 

cara, engenho e multu Ar allDCioo DOI J.,.,... do Intorlor do Eot.do.área faltou o senso de rema· 

te a todos os seus avantes, ........... 11 - cwa.. .....a,;IIt - d ••"'.... 
vores fructlferas. Tratar com 
motivo por que, noa primei Antonio da Maria, Canlo da 
ros 20 minutos, o labor of. Lagoa
fen.lvo nAo rendeu e as rê
dei de Genlobo delxa.·am de ~~. P[ITORAL Dl: 	

1 
_... __ 	 Siemens Schuckert S.A. 1"1___l_OV-5.er attlnlldas. Só depois da, 

conquista da 1.· tento do Cip 
o. cazurrall' começaram a 	 Parteira e eDfermelra Materiais electricos em ceralO-ANGlr-O P[ LOT[N3~ 	 I 
produzir jôgo mais prático. 	 diplomada DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA; 
Varlos tiros loram enviados 
ao arco adversario, dando [ O R(;.M(;()IO INDI[AOO Flore Müller Instelledora de Florlenopolls
ensejo a que o guardião vi Rua Tiradentes, 17 R. Trajano, 11 Pho.,. 1674 ' sitante praticasse optlmasln

ttrvencões. Nilo demorou mui- 911 30 • . - 2 MO V~~ 
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(um indo uma 
, pfOme$Sa 
i D~mos pubHcldade. pelu llJtel'~tI· 
.e que pôde representur para mui· 
tos dos noa'os leitores, a 8egulnte
cúrta, aEslgnada pelo nr. Carlos ae 
Frelt..o, advogado no Rio de Ja· 

Ineiro: 
~VeDh') com 8 presente cumprir 

I
"ma prom"' .a qu~ é a dlvulgoçl!o
df, melo pelo qual me a;arei de 
hor,jvel" .o!frimeoto~ do estomago. 

Fllço·a unlclin:eote com o intultu 
de ser utll as pe_soa6 que 80llreril 
do mesmo mal. tIa multo que erli 
"cllhecldn em Cl\S6 comn doeol, 
do I\ppurêlbu dfgeliUvo: cElle !offro 
Ulutt..l di) t'shlnHtgo.. diz ia rul[jun 
~ ':! Oh "" ~'T'. peI1fJizôl tl H.. 

PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 
Nlo faça experiencias I 

liMe st fLIXIR Dl 106Uflll 
De Pbarm, Chim, - lodo da Illra II/retra Quer ser feliz?!,. Em n~g.jci,-,s, am ores, h~1 Sor

Combati. SYPHILlS • o RHWMATISMO iSanàalias te, saúde e realiza r tudo que 
EM IODOS OS SEUS PERIODOS I dccsja? Mande 1$200 em selios 

e escreva arl pr ,, 1, Onlar Khlva, 
Caixa Postal, J~07, Hio de Ja

I de tiras 
! 60 ANNOS DE TRIUMPHOS I para verão neiro, que lhe indicará o meio 

TEM o StU A.1TESTADO NA VOl DO POVO de obter triltmpho, prosperida 
de, forhllHt e saúde. Não hesite.I 

I. CALÇp\OC}S 
de todas as 

qualidades 

TAMANCOS MEXI

,,"o C,\NOS para
Para a Syphilis... Não 

PRAIAS DE BANHOS (") 5 - ~_..T~~~~
.. ~~~~ 


" rb!.,.,.:_~ ... ..; !Jl;...ci:.':'G ~"" 


~~. b', .:- -~ ::.".,l.l...~.

!.lo Cinto$ - Chinelos - Bo· 

I ha nenhum igual I V ?~t\ttO 
~"'::.o:,.~~ ..... 
~:<\t~ 4~~~nés - Luvas, etc. tt;.:.v-d'J:~!'~fIIIC.~ . 
~::..:.o_~~ ."""" 

\('0 ' i:;JO;;O.(1l1le~~~
o sr. Ml!urll\!"l Rodrlgu\!~, IIrtl5ta gral'h'c(', . e. íl\\· 1~···,ulÇ!,· d\af .\a9 • C':'ot~, ~"""'D,,'" 

·~I~.~multo conllhte~edo em D. P edrltc, RI'J Grande do Sul, Artigos para sapatei · ~. ., _ç r, '~. :;·v.cl\.;~:~5 \::;:l~ndo 0ll~:-s 
~escreve: ros e selleiros O'" Q \] .-' scv31l ü\rr;;7.,~s , .' ·,).\~a OS C\ iaJIl' ,t~t."tIr=n.., 

~>.<--o't=~ ~~ 
..Cumpro um sagrildo cever de gra ildilo tor- 1.> ;'1. •. " 09 ",o.iS ed;dlni~.a.~ ió. con'noc . Ikt é~~.~'" 

(~" s ~"'3'"~!"be :It'S .-. 

t-.t.(",~!:,....,..:~~:.",,~
nôndo ;lúblico QU~,!!~ brle ge,zo excellente ~lIude Cortume e Fábrica \>~~·~~~d~;\,~)~o'.~\~~~\~l OS \ndlOcao sabIa ~t~~Qd9 
devo 80 milagroso -OALENOOAL.., o Qual me dt· de Calçados qCClC....'-\í!. c·.1·, ';,,"9\<:\ o.c, o.~O <:15 d na\itO, 'f:'.+.w_.•~~ 
mlD!-u a Sypbilli5 qu~ Ine l!r :ulllevlI, há baS!il llte lem· o \,,,"e. c \e~ " Co~o ttlc.u ;:;nU' . ~"~~~.~..,..... 

*,.~""ili"," .po. Jl:lgo li:mb~m nece!snr io d.ci ...rllr Que, de lodoll .: BARREIROSlIi p o'ftCf(.l);.o ~\ssotl\~." es\Oottlt9~~~; qUo.e,.~~n\09 . Í!I,~ _... .........
~~ 

OI medlcllmenios Que lomel, o «OALENOOAL,. rol o p~ ril d B ....... ~."..r:h""",..~
unlco Que 0.,2rou de rórma redleal, por ISRO, IIlfirmo baCa, .;;~>a~éo., elO rae~üação o \a'pola\O's •N~O HA NENHUM lOUAL l~ co' . o C.l(1lt • a ae 01 ulIl aJe~a' 

':que A (Flrm .~ reconhecido) 
A BUreUX \~t.':dW~S\Mf, é "plep~~!~!eti\eb:~ad\Ç~~ --, ULl(TI(A 

o sr. Floreot!oo Agulor, re!!dente em Pfr~lioy, • n O-aQ13 nO ~°JnoIl-tet a ~e 'Pell~o 
Rio O 'lInde do Sul, diz: ~ lo" _ ~'.ld.o \alo~:;) ttl\\~;~so • CO "...... -......... -~-

Solfrln, dlllld<! muitos I!ono~, de om corrimento Depósito: Ru. C. M.I", 39 do a,!~·e'r>,odue~~o'Ve\~'·· ~o~~r;:I""""'- ...........--~-
do narIz (OZENA) e lá deeaDimGdo de me curar de ) ~~aJ,1!Il- coJn ...--.."'..f"" '-:...e.II:_~'___
Iilo ImpQrlDDa moleslle, 10mel o -OALENOOAL» do ~.,,'_ 
dr. Frederico W. Romllno, /I eODaelho do meu lIartlcu· 25 61Jftf I 

. lar amlglr Ir. capllllo lo~~ Maria d'Av!l1l Ooroia, e -_.-.- ._.. ._.. _ --.... __.. .. I 
0 

_'___: ______.... 

com S (raleos apelllls fiquei redlcalmeule boó1\ e pro· 

faDdamf n18 gralo 6 flsse exlrllordlDerlo nmedlo». 


(P"... _.""ldo) Antenol Morais I ~" f U.n ~, ;,,~•• um ~.b;"h. da posto 

Hole Que le luda dese!perlldllmeDlo conlra a I * ~d.U.4-d ~;:::a~ ~!~!"~~ ~QSd~ ';:'.':'."0:.';; lrfMloo e operfiuor* 
lerrlvel ~Y~HILlS, que pouco 11 pouco, Taa IInlquU· Ci rurgião-dentista Lob. Pé.., Clh·.I'a - ~Qlxa Po.'aI19\'O._ SIlo 'aulo. Ex.assl~t~~~I!~OFtho;~810r 
lllado a Humlloldade, d~&cobrlu SI!, felizmente, 11 almlJ Trabalhos modernissi. ;;i~'J!..z~o;\;,F.iRNW"UL)__• Rio de Jauelro
Dlala aarpfeheodeDle e poderosa pare deslruf·11I que ~ mos. Pontes e dentaduras I EGpcc...Uata em 1',a lo1l, Ido

letlia. de Senhoru. o irlode e abtDçoldo dtpurallvo -OALENOOAL·. A anatomicas, em todos 08 GO~'ORRHEA--..- --·.. _.. ·_-· I Uro· 

f:a~:cÍ::ç:c~:.~Sltlva delall verdade estei DO' dois ato mate'A(j~R~r~~ad()B. i i"l CHROHICA . l"gl"~OI~~~l1à;tóií~:,:o Appa· 
Consultorlo Ruo J(llio Pinto. 7 

as Pharmaciall Das 8 ás 11 Eo' das 15 Nâo desa.nlme I A sclencla progrediu e há. uma 'felephoue .- 1.841. 
Encontra-se em tod-a Rc.idouclu: Rua V18c(,nd" de 

.... ás 18 hora!!!, NOVIDADE que resolverá o !;leu CSIIO. Ouro Preto, 11 - 'l'elepbou8
do BralU e Repobllcaa Sol·American88. RUI Po Miguelinho,6 Maxlmo slgmo. Carta para: 68 P. 1009. 

~N. L_'D_ . P_.-_N·_98& !!i ______~_60_A_P_.___ .•_N._B_ ___ !r-1---'~v~_~41"ICAIXA POSTAL 1849 .. So PAULO,
7
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~ · ··. ' "	 O RBT.ADO- T.~.Q_a_-f_e_ir_a•••l.4_d.e M.8.r2~o d.e_l.9.3.9....~.........................5~·a.~~
'-~1~·Z~~~"·~m~ 4lfq '~\~~~i~~~d~·_'~~~"........ ..... .. ..Ir' 'H"" .. 1[:············.···•.•••••.••.••••••••:1-0(",j L~, StCI_ ...10IIe • 

Dia,io Ves.efll"O- li Empresa Nac. ~e Nav. "HIB~c~e" i Cré~ito Mútuo Pre~ial 
Red6cçtio I> om011l8' A I. 	 • --......--....~..........---

• re:s Joi;o Flu:o !lo lS If? Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • 
T,,! 'i)?2 .. (~ ll:. ~ o~l"l 139 .I:,' !.... Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". ..~ Clube de sorteios de 

..5~!ON ~ ' ! UR&S ~ 

:O SAIDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • mercadorias 
!\.!lllO Nc C:lflU,,/: ,osooo , . 
SBDltl!:!tre i!')$O(}{J G 
Trlml's!rt' l~$!ln() • Linha Fpolis. -Rio de Jan eiro 
Me. I$UOO Escala ltaiahy-S. Francisco 
Nllruero ",,,100 1l2tiO fi! c' S·anlos. 

No Interlo' : : • Transpurtes de passsage iros 
lr.sooo :* e cargas.AUllo 

Bome"tre 
'rrlmelltr6 ~~I::~ Paql:~tc '(?~I,:~;~<rpcke' d.ia ~ 

Annunclol mediante contr8.ct\) .. ·Callirepckc. » 16 

O. dOor.IK, InDlluol•.•I,,)JréllaOmfIJ)~I)Vaool.'Plüllt».!.!ca. • -Anna.» 23 
,,11 • Saída á I IlOra da madrugada . • 

• Embarque do Srs. passagei- Saidas ;ís IH horas p. m'l Saídas á 1 Iwra da • 
A ::f~;Ç::D:~~O~ee~~B~~:"~~!%I' le ros até ;ís 22 horas das VêS. madrugada. • 

artlgol asllgnMol peras das saidas. •
Ie 
?rdens. de .embarqu~s~té ~~:IOrdcns.,de,.;u,;~;~~ues alé Ordens de embarques alé I 
_~_____"':I! II 110rdS uas \C'PCI," l"" "s .- ..... ,._. _I ,ís 12 das vesperas .' 

I	 

Ilnra ~:OOO'OO~-

-OH. RICARDO 

GOTTSMn 
AN 

Ex-chefe de c/l
nica do 

Hospital de 
Nuernberg 

(ProIB. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 

Ururgiu GCI aI 


Alta cirurgia, gyne 
coJogia (doenças de 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do systcma 
nervoso e opE'rações 

de plaBtlca. 
Coasullorlo li rll<! Tr<l!i!

• 	00, 18 (das 10 r:i~ 12, e 

dcs ló <Í~ 16(30) Tek

pbone - 1.285 

Rcsldencla á ru!l. Es
teves Junior, 20. --
Telephone -- 1.131 

Máchinas de -esC;:~r 
Vendem· se !lau8, de "s('1·i· 

ptorio, cum ("lHOS rle 2,1 e 
:15 cms. de largul'll. l ' lI! per· 
reito estudo, por pr~\")H VII li · 
tajosos. In!ormll (;,I;l'R li" Tu
bocllriu Bahiollu. 1'\111 'l'rHjll 
no, 4; ou Caixa i'otitlil r,!.I. 
!l!i 5v . 5 

Dr. Augusto de 

Paula 

MEDICO 


- DoeaÇIIs de senlloras

Partos 

-- Ope,aciiM 
(Ot-;SlllTORIO 

Rua Viclor MdrellCl3 n 26 
as 101/2 e das 2 ~s 4 horas 

Tel. 140õ 
Resldencla: VfllCO!1de OUle 

Prelo. 4j! - T'!L 1(';55-~- Chacarã-' ~) 
Vende-se uma grande cha

.. _ 	 • 
I I 	 •
"I Lillha Fpolis.-I~io de Janeiro Linha Florianopo!is. .' 

Laguna. 
Escala São Francisco • 

. •I Transporte de cargas I Transpurlc de carj:!as. •I:Paq\1clc «Max' Paquete «Max> • 

Mais um formidavel sorteiodias 7 c :':2 dias 2 c 17 • 

• 

'li!!' saidas. 	 das saídas.I: '-",-",,,,--_.. 	 : 
I: Ob~e rva c;óe ~: ~rseia~s~:~~i~~,t~e~ã;re~~~~~~I~'~. d~O a~~~;;~~~rt ~~ccT,~~: : 

E' expressamentc pro hihida a acquis ição de passagens a hordo dos vapores. • 
• «Hi!a M';~r~~)~ \I l11ovimcnlo de passageiros e cargas é leito pelo trapiche silo • 


• Para mai s informações, na séde da • 


I.. 	 Ireve 10:0001001 

• Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
: , , . ;í rua Conselheiro Malra 11 .' 30. , ' C Contfibui~ão 1$000 
•• :>HlHlJW ~t-~i$~ ~; i';', I. :!: ífb :~~ 'Íb :~;, (:~$ã'; {,~ ~ ~ ,~l ~J$~!.iW ~!.t:i ~~H~.a•• 

AUGM ENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

vi. CONDOa 
Svndicato Condor Ltda. Agentes I 
Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse

lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 

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

MEDIDORES DE LUZ 

Precisa V. S. de medidor para sua instal
lação? Procure obter na INSTALLADORA 
DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 
SIEMENS. com absoluta garantia, porque 


é o melhor. 

R. Trajano, 11 Phone 1674 


Vedadas aos prof~s-
sores commissões fóra 

de suas funcções 
Niterói, 12 - O intervtln

tor federal no Estado do Rio 
assignou um decr~to, deter
minando que aos professores 
em geral sómente se permit
tirão commissões que impor
tem em áfastamento do insti
tuto dt> ensino a que perten
vam, em caso de desempe
nho de funcvões inherentes 
á sua carreira e referidas no 
competente regulamento. 

As professoras Que Si! en
contram afastadas de suas 
runcções proprias, deverão 
reassumi-Ias, sob pllna de exo
neração. dentro do prazo im
pl'arogavel de 30 dias, a cou
tnr da vigencia do decreto. 

(asa Eledrica 
vende medidores e 
installa os «quadros" 
para os mesmos. 

Preços modicos. 

Rua J040 Pinto, 14 
Serviço garantido 

-rnr- V.--i4 

Foi julgado um pro
cesso de Santa 

Catharina 
Rio, (V. A.) - O juiz Raul 

Macllado, do Tribunal de Se
gurança Nacional, presidiu, 

~!~:~t~ ad~ud~~~~~ssge J~:t 
cujo inquerito Iôra instaurado 
em Santa Catharina e no qual 
~~a~:~~~ls~dOâr~m~~oLl~: 
Camargo. 

A accusação foi sustentada 
~f:~' ~~fta~ôaá~~~~e~e r~fi~:~ 1'!.....;ó~0:.::9_______________...;V_-_-7;.;6;....--! IS~~~u::::j~~t~z~~e~~o~u~a~~~ 
ras, pasto para 8 alO ani- _________________________ lesa esteve com o dr_ Me-
mais, e bOa água. 

Vêr e tratar com João 
Balsau Morro do Geraldo 

\~apoeiras) 15 v alt. _5 

Or. BulClo Vianna 
-0

Conaultorlo 6. Rua 
Joio PInto D. 18 (so
brado). Consultas da 
1 6.s S horas da tar
de. Aos pobres 
Consultas no Hospi
tal de Caridade. 6.s 
8 horae da manhA. 

Dr. Joaquim Madeira Neves 
:àiedico - Oculista 

Pormado pela Pac~~I!~?o ~: ~~:::!aa da Unlvmldllde 

Trlllllmenfo clln!co e clrurglco de lodaa a8 molea!las 

dos olhos 


Curllo de IIperlelçollmeolo na especIalidade, com o dr. 

Pllulo f>lIho, no Servl~o do Prol. David S~oaoD, ao HOII

pltol da Puadação Gaffréz-Gulnl~ do Rio de JaDelro 

Completa apparelbagem p/Ira exames de SUl! especialidade 


Eleclrlcldllde Médica, Cllolca Geral 

Coasullas dlilrlllmente dlls 16 6s 18 


CONSULTORIO Rua Joiio Ploto 7 sob. Telepb. 1456 

RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira ~7 TELEPH. 1821 


drado Dias. 
A sentença condemnou a 

umanno de prisão os réos. 

Campanha contra as 

parteiras curiosas 

I t8~~Od~a~3uc!~~;' Ape~:C~t
I rectoria do Serviço de Flsca-


Iização do exerclclo proHs
sional, vai iniciar energlca 

campanha de repressão 6s 

parteiras que exercem essa 

r:o~~:~~:3:!.e8tar legàlmen-


Foram determinadas todas 

8S providências para que a 

campanha tenha a maior am
plltude e errlclencla
completa. 8urta 

Formidevel... Fantastico ... 
~__-=_______-=______-::=:-;; 

Carlos Hmp(ke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLlS 

FtIla!a em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages, 

Laguna oS. Francisco-Mostruarlo em Tubarão 


Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
D01S mOdelos (de 90 e de 120 litros)

ambo:) de uma economia surprchoadeute, lIollli em 24 
boras C0030mem menos eoergla eleclrlc4 do que um 

ferro de tDgommar em 2 bora. de serviço. 

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

Btn CC3011 de desarrllo!o. os proprlelarlo. serão allen
dldos Immedllllam.ole, .em Decenldade de aguardarem 
11 vloda de peças ou devolv<!rem OI refrlgeradortll para 
serem CODl!erllldoll em Sáo PlIulo ou DO RIo de J11D~lro.1_____________________-" 
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6 	 o ESTADO, 14 de Março de 1939 

IIVida Social jli DALI E DE ACOLÁ r NOVA MARCA I 
-U:-iI\·.EI\SAI\IOS I (Serviço especial para O ESTADO) I 

Decorre, hoje, o natallclo da exma ' l ___. ___ 

sra. d. lima Cabral Machado, espô 

sa do sr. Nelson de Almeida Ma· LONDRES, 14 - Notícias de Madrid informam que, 
 I 
chado do commérclo local depois de 6 dias de sangrentos choques entre as fôrças 
-'Passa. hoje, a da!a ' anniversa· I da Junta de Defesa e os commllnístas, a calma voltou á- . 

ria da exma. sra. d. Malvina Freyes- quella capital. 
leben, espôsa do sr. Hugo Freyesle As lojas reabriram-se e longas filas de mulheres af
ben, digno funccionarlo da Fazenda lIuem ás padarias, que há 3 ou 4 dias não trabalhavam. 
estadual. O proprio trem subterraneo recomeçou a trafegar. 

Diz se que os communistas fugiram para a Serra de
FAZEM ANNOS HOJE: Glladarrama.

SfdS. : Duke Sá de luz, Ameli~ 

de lim~ Ccnceiçao e viuva Walda 

OrUga Fedrigo MARSELHA, 14. '- O navio-hospital re


Srílas.: Clotilde de Sousa e Lygia 
 publicano «Tduan. rendeu-se, hoje, IIOS na
Ravache LUI. 


Srs.: Ernesto P. Osorio e Albino cionalistos, na ilh, de Iviça (Baleares).

Leilão. 


nitu~\s PARIS, 14 - Ainda não se confirmou
Os filhos do casal loão Ignaclo a notícia de que os communistas tenhamZomer e Francisca Zomer, eommemo


rando as bôdas de rrcla de seus pois, tomado o porto de Car\agena. 

mandam celebrar missa em acção de 

graças. amanhã, ás 7 horas, na Igre· 
 LONDRES, 13.-E' muito> tensa a situação na Tche

ja de sao Francisco. 
 coslovaquia. 

1I.\I''l'IZ,\)HlS COfista que a Alemauha euviará esta noite uma 

Flavio Mareio foi o nome dddo I nota á Tchecoslovaquia, exigindo o l'estabelecimento 


pelo sr. Flavio Ferrarl ao seu f'lhi do consêlho slovaco sob a presidencia de monsenhol' 

nho, onlem fevado li pia bapusma/.I 'riso (que chegou hoje de Ilvião a Berlim ás 14.30 

horas), bem como a demissão de 2 ministros do goI\'! ,\.J.-\:-iTES verno tchecoslovaco, que seriam o do lnterior e o da 

Do Rio de Janeiio. chegaram a Defesa Nacional. 


esfa capllal: Os jornais de Berlim atacam rUI'iosamente o go 

- o sr. dr. Mlleto Tavares da I vêrno de Praga. Os de Roma afinam pelos de Berlim 


Cunha 8arrt lo, integro juiz da 2.' e dizem que a situação só melhorará quando a SlovII

Vara, em companhia de sua exma quill se puder dirigi!' pOI' si mesma. 

ióITulid; O mais sério incidente ue llOjtl occorreu em Igiau , 


- o SI. Ernesto Riggenbach, com quaudo um grupo de Alemães quis hastear 11 bandeira 

mercianle e consul da República com a CI'UZ grammada no edificio da municipalidade,

Hellvellca; no que loram impedidos dignamente pelos T c hecos, 


- a exmcl. sra. viuva Coralia resultando violento eonflicto. Na MOl'llvia deram-se 

FerreIra da Luz. tambem graves choques. 


Em Munich loram chamados ás armas os reser

vistas da classe de 1913. A convocação 1'oi tão subita,


ALMANAQUE DO que muitos delles, quando a receheram. estavam en

tregues ao trabalho. 

Numerosas tropas alemãs estão seguindo para a«C~Rft~l~ ~A MD~HÃ" Austria, em trens rapidos. Pelas ruas de Munich des
filam incessantemente columnas militares. 

Eslá sendo distribuido 

aos assignantes do gran
 ROMA, 14_-Causou surpresa a partida
de dial'io -Correio da 


Manbã». 
 subita do marechal Gooring para Berlim. 
Fa<;a, hoje. sua Rssigna Devia elle ficar na Riviera até 23 do cor
tura e receberá lIquelle rente, vindo então para aqui a 24, não se 
mall:nlrico volume, repo tendo obtido explicação para a mudança
sitório de informações, desse programma,
contendo, ainda, intel'es

santes secçlies de lite
 RIO, 14. - Deverá chegar Ide erguer nesta capital umratura, história, ete., etc. em breve a esta capital o . monumento a Quintino Boc8

Para assignaturas: notavel technico de aviação ' y\lva. 
norte-americano sr. GI/ber! ! MACHADO & CIA. IClark. I VATiCANO, 14. - O car-

FLORIANOPOLlS 
Rua João Pinto, 5 

I - i dial Magllone assumiu hoje 
BELEM, 14. - Tem ohtido a8 (uncções de secretário do 

~~~~~~~~~~ I	grande exito a iniciativa da Estado do Vatieano, tendo 
SCqUiSiÇãO de uma caS8 para installado seu gabinete no Sa
ser o[fereci~a ao ex-senador lão dos Borgias,OLTIMA HORA ILauro Sodre. _ 

-LAPAZ, 14. - O govêrnoESPORTIVA lHO, - A imprtmsa e- a con

l
14. da Bolivia reconheceu 

logia o projecto da A. B. I .. quista da Ethi pia pela Halia. 

Walter Wanderley em-~ Irequenel. GSE 11.86 Me'.). 
barcou anteontem i D- - 21..40 - Notlciario .m inglê•. 
S~guiU ante-ont~m. para u lVerSOes 21.o45-Signll horlrio d. Gr..n-

Capital da Repubhca. por wieh. 

via aerea, o remlldor Wall!lr 22.00 - Big Ben, A Blnda da 

Wanderley, que defenderá Cidade d. Luton. Regente, Albert 

sa!1~a Cath.nrina no pareo de Filme sôbre o cá- Coupe. 


~~~~, ~~s~t:fr~t~edoR~~~.peo lebre explorador mi!~:oGSE. Big Ben. Fim da IlInl 

Ouvido pela nossa repor- Brazza 22.30 - Tr.nlml •• io GSB: Big 
tagem, minutos antes do em- Bordéo., 13 _ A txp,,- Ben. Noticilrio .m "plnhol, 
barque, o valoroso 1'0 \Ver diçio organinda pelo n, 22.45 - Fim da Irln.minio 
declarou o seguinte: "Não Léon Poirier, plr. I r..lin- GSB. 
esperllm victória. Lembrem- çio d. um Filme lôbr. o glln
se que tenbo pela [rente no· de IXplorldctr !rancê. Bflna, 
 CINE ODEON - A'. 19.30 
taveis remadores, conheci PI,liu d"l. cidade, • bórdo hOIO', .A blrone.1 e o mordomo •. 
dos e acclamados, dentro e do navio .Foucauld., com CINE REX - A'. 17 ;e 19,30 
(óra do pais. de'lino í rlgiio d, Ghlbon. hor.., .Blnlna di Terrl •. 

.Vou com optima disposi A expediçio é eompoda CINE IMPERIAL - A'. 19.30 
ção de espirito e physica- de qUllro arlhll' e .ele lech horl., • Uma noil. no Danubio., 
mente em cendições, mas nleo.. O mllerlll foi tran.
não se esqueçam que tenho porlldo em 148 caiXI. e.pa. 


~:s~~~a: ~~e~o ~!ifl'm::ll~~' ci.lmenla I.il.. p,," ..rem 
 OBESIDADE? 
Não obstante, hei de tudo fa· ;~~=~:idl;. P~rx=:d~~~:::~; Evite e 


zer pelO bom nome dO!ls prelendem penetrlr Ilé i. re eombotoeom 
o u.o diorlo- porte barriga-verde. Que a !iõe. inexploradl. di flor••

sorte me ajude !.. ta d. Ghabon, onde Incon fiNO 
""rio I vidl primitiv., IIINovo quadro de futeból como .rl hi ÓO anno., qUln-

A guapa e enthusiastica 
rapaziada da Escola de Com ~~z:!~ eh.gou o explorador Banco de Crédito Po. 
mércio acaba de organizar pular e Aqricola deoptl.mo ql!adro de futeból. RADIO. - Na. ond .. de 25.29 

afjl.D de medir fôrças com 0& mil, e 31.55 mil., a e.t.çio Da
 Santa Catharina 

PONTA 
DE 

CORTiÇA 

._------

O arrendamento 

do Theatro 

o velho e uoico tboa
tro, propriamente dito, 
exi8tente em Floriano
polis, e8tá correndo o 
risco de voltar a 8er, 
humilhantemente, o que 
até bá poueo loi : - um 
cinema de «Cardó8a>. 

Quando o último ar
rendamento findou ou se 
annnllou, esperámos que, 
paralIelamente á boa
-vontade do gov6rno le
deral em relação ao thea
tI'O brasileiro, o «Alvaro 
de Carvalho. lôsse reap
parellJado no seu machi
nario e abastecido. de 
tudo quanto é preciso 
para uma casa daquelle 
genel'o, de molde que 
attrahisse companhias de 
comédia ou drama, cujos 
conjuntos o Mini8terio 
da Educação está pro
tegendo por nulles reco
nhecer valiosos instru
mentos de cultura Pfl
pular. 

Não acontt>ceu, infe
lizmente, assim. Agora, 
a Preleltura organizou 
uma commissão destina
da a opinar sôbre a8 
propostas do novo ar
rendamento d a q li e I I e 
theatro. 

Tratando se de pes
soas inteJligentes, é de 
esperar que a alludida 
commissão não consi
dere apenas o lado ma
terial das propostas, is
to é, - quem dá me
nos e .quem dá mais -; 
porém, e principalmen- . 
te, o lado cultural do 
contracto (8i assim po
demos dizer), por onde 
se deveria exigir que 
aqueIIa casa, que tem 
um nome ilIustre, nAo 

'1 


eIA.soUZA CRUZ. 

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

ANGELO MALAGUARNER.\ LA POR"'A 

Agradecimento e missa 

t 

Viuva ,Ioselina Ol'ofino La Porta, Felipe O. 


La Porta e familia. Miguel O. La Porta e se

nhora, Dr. Arthur O. La Porta e senhora, Ma

ria Luiza O. La Porta. Luis Rache Vitelo e 

lamilia (ausenles), Luis Oro!ino e familia, es· 

põsa, filhos, nOI'8R, genro e cuuhado do Ine8

quecivel e saudoso chele 


ANGELO MALAGUARNERA LA PORTA 

falecido na cidade do Rio de .Janeiro, a 9 de 
Mal'ço corrente, vêm, compungidos. agradecer pe
nhOl'sdamente a todaa as pessóas que com palavras 
de conlôrto lhes munHestllram o seu pesar, quel' 
pessoalmente, por cartlls, cartões e telegramma8. 
Outrossim, aproveitam o ensejo para convidar a to
das a8 pessôas amigas e !Ie suas relações a sssis
tirem á missa que, em intenç!io á alma do prantea
do extincto, mandam rezar sexta-feira, 17 do cor

. rente, ás 7 ho 1'118 , na Igreja de São Francisco, con · 
(essando se desde já agradecidos a todos <j1l1lnt08 
complll'ecerem 11 esse áto de nossa sauta rellgillo. 

Paris, 13 (U. P.) - Segundo informações colhida8 
pelos correspondentes da Unitcd Press em Monle Carl<" 
Menton e outros pontos pl'oximos á Ironteira italiana, mi
lhares de judeus que foram expulsos da Italia percorrem 
no momento os desfiladeiros alpInos, ora completamente 
cobertos de nevei. 

A expulsão em massa foi levada a e[!t>ito pela Mi
Hcia Fascista durante as horas da noite de 10, ao findar o 
prazo concedido aos judeus estrangeir08 para abandona- ' 
rem o terrltorio italiano. 

Entretanto, milhares de outros se approxlmam das 
localidade8 de CasteIlar e Chemin du Bercesu. 

Os correspondentes da Unill:d Press em Monte Carlo 
informan que os refugiados ali chegados se encontram em 
e8tado lamentavel. devido ao facto de te;em permanecido 
v~rl08 dias nas montanhas. 

seus co- irmãos dos nos~os ventry, de Londre., Irr.dilri ~.I. 	 fósse abastardada pels
DISTRiBUIÇÃO DEestallelecimentos de ensino. noll. o .eguínl. progflmma, hora-	 rotina do cinema, e o Cur.o C.thar;n.n•• de M.durez.jDIVIDENDODentro õe breves dlaB, a rio d. Florilncpoli.: seu arrendatarlo se o

turma «commerciaIlsta». es- 20.20 - • Frlnçl' - 2: P.I••trl O Banco de Crédito Popu- brigasse, em clausula 
treará em canchas l1er'ano- em inglê. por Mlurice Vignon. lar e Agrlcola de Santa Ca- expressa, a contractar, MATRICULA 
poIltanaR, enfrentando .um 20.35 - .A Noru.g... A In tharina avisa a seus accio periodicamente, uma ou Acha,se aberta a matricula do Curso
doa mais podero.os conJun- fluenel. norueguê.. no no,le da nistas que está pagando, em outra companbia de me de Madureza, que funcciona á Rua. Joãotos do futeból estudantil. Inglllerrl de.d. o. Vi~íng. Ité o sua sMe, á rua Trajanon.o rito. 

. pr...nla, Incluindo uml seenl di 16, os dividendos relativos ao Dessa fórma estaremos Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. 
Futeból Infantil Noru,," d. hoj., lrrldilda I.pe- 2: semestre de 1938 (20.· DI- trabalhando pelo desen Os interessados serão attendidos:Ja 

Enfrentando domingo úIti- clal",.nl. d. o.ro perl Non\c VIDENDO).. volvimento do Theatro séde do referido curso, diariamente, das 
mo a gurizada do «12 de Rllc.kin,kalllnl. Florlanopls, 13 de Março de Nacional, de conformi 15 ás -21 horas. 
Agosto», o bando do «Bo- 21.00--21_15 - Noticiarlo IN 1939, dade com o pensamen
cayuva» foi abatido pela portu,lMt • N",ta. S""'"nal. IÔbr. O CONSELHO DIRECTOR to do preSidente Getu
_vertar;ia contai'em de 1 a 0_ '" M"c," " ..."ocIIo (IÓ n. 100 3vall,-1 lio Varia!!. 61 30v.-13 
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