
1 

········ . .. 
Dr. Arminio TnafaS 
Cirurgião-Especialista 

Cansultel d.s tü 's 12 • d.s16is iiiOE§tado Nada de fascis n 
O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 


Director-gerente' Altino Flores 
 de communismo! 
-~A=N-N~O~X=X=I=V~~I~~F~lo-r-ia~n-o-p-o=I=~----Q-u-a-r-~~f-e-ir-a-.-1-5~d-e~M=a-r-ç-o~d-e~1-9-3-9~~~I-~N-.~7-6-1--4~-1 Medri~ 1~-.= .. Ojom~ «8 Ube~~com-

mentando o fim do movimento rebelde com
munista, declara: «Chegou o momento de con. 

Partiu do Rio, on- densar todos os ideais na suprema esperança _ tem. o avião do de manter a independencia da patria acima de 
- Aero Clube Catha- tudo_ O povo de Madrid soffreu durante 32 

rinense dolorosos meses os horrores da guerra e de
monstrou pelas armas e pela resistencia que 

Jlo~i~ia1~e~R~~~tr~b~/~: é inimigo do fascismo_ Mas a reacção em face 
RIO, 14 - Fausto Noguei- (. amigo do dono do harco, ' no dia immediato domingo, A rianopoJls, um avião M.i, ~a _ameaça de Moscou foi igualmente eloquen

rll, morador á rUR Floriano de quem ouvira a história, re I t!lrde, logo apéla R queixa que é o primeIro entre- ttsslma. Nada de fascismo. nem de commu
. Peixoto, em Niterói, procu· solveu levá·la RO conheci-/recebida Mas, na ilha, per gue ao seu proprietario, nismo! Somos Espanhóis e queremos ser ape · 


IIYlll~ 1UA IlHA ~f~H~IIIA~AI 
. rou, sabbado, á nnite, o mento da policia. corrida, torla ella, pelO poli- pelo Departamento de nas Espanhóis. Homens abnegados conduzem 

commissario Diniz, na I'oli- O comOlissario Diniz com- cial, o casal nuo foi encon- Aeronautica Civil. de a- a patria para um destino nitidamente espanhol
cla Central daquella cBpltal. Imunicou - com as nutori- \ trado. esse côrdo com o regulamen- e quem libertar-nos de qualquer ingerenciapassando a narrar o CRSO I dades de São Gonçalo, tendo O caso ('stá merecendo as 
(lue ali o levarn. Iestas DlRndado A ilha do nttenções das autoridades ~~e~~~~~tl:.c~7~,pe~~r~e~ trangeira. Em pról desse ideal reiteramos nos. 


Disse Fllusto que, á tarde, Pontal um investigador. Isso locais. dlstribuiçilo do crédito so . apóio incondicional ao Consêlho Nacional 

urna jovem acompanhRda de I ..~;;;-;;;-;:;-;:;-:;;;;;--;;-;;;;~;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;.;;;;;.;;;;;.;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;~ I de \.500:000$000 em au- de Defesa composto de verdadeiros Espanhóis. 


xillos e subvenções para Queremos uma paz digna e humana, sobretudo
~:x.: ~~~a~~~~o a~ep~re~:~s ':011 . J -
---

dA· OLHOS, OUVIDOS. fass ~~rO:~i~;~~~ e esco- uma paz espanhola...posto do Grnd.im, nas NeVeS'j DI. oao e rauJo-NARIZ GARGANTA 
mostrando-se mteressados em ' 

que um dos barqueiros, que E,plci.list. do Cenlro d. S,úd. - A..i.lenlc d. proi. S.nlon na~o :~P~~~~~I~b~e~~_ ••••••••••••í•••••••••••• 

~:ta~i~~:~is~eaq~ellrlhfon~oó I Consultas diarlas das 4 ás 6 1/2--Rua Viclor Melrelles, 24-Tel. 1447 tharlnense, em Floriano- • • 


polis, e será pilotado pe- TRANSFUSA-O •Pontal. --- ---. ---- ------- ios aviadores Eduardo •• • 

Essa ilha, pequena e apra Oliveira e Carlos Pinto. • • 


zivel, é deshabitada; e para A Alemanha visa apoderu-se das 
co~ 'i:~::Ui;t~~A ef:~~~ • DO SANGUE (~IA.RAYILIIOSO) • 

~e s~c~~~~aroq~~S~~ ::~~i~ juidas de mercurio espanholas 
las : Rio, Sanlos, São • C 2'd 3 I •Paulo, Curitiba e Fioria . • om VI ros augmellta Opeso ki,OS.ços do l~arque~ro I~~~~o d~~~ Londres. 14 (U.P.) - Annun'j a fiscalização franquista sôbre 


pens~do ~Obc ~renl; i ~ da cia-se nos circulos financeiros aquellas ricas jazidas mercuriais. nopolls. • Unico fortificlntc no mundo com 8 elementos toniCo •

Desse modC'. graças á • • 


jovden~ dI> que e e I !ler já iniciou ~egociações para Icomm~rcio de mercurio in.for boa vontade das autori- • Phosphoros,Calcio, Arseniato,Vanadato,etc. • 

nR a . do á ilua obler o «contrOle ' maIs abso - Illam que o chanceller Hitler 


cusa 13 pe o o paU e rsab'a britannicos que o chanceiler Hi- As firmas interessadas no 

dades oUiciais. se vai • 

lã O bllr;o, chegan uma po~ luto da mais valiosa prodllcção está realizando negociações para positivando o amparo • Cuidado com a tubel'culoBO •• 


aos n08SOS clubes de a-dufs~r~o~~~~ra:o~oras. 'que. ~ndllstrial espanl~ola :. as rica$ obter a c.oncessão das minas 

á noitinha o dono do barco lazld3s de n.erc.uno Situadas na Ide Alma.d~n. . viação que tanto lutam. Os Pallidos, Depauperados. • 


J nd • duma canôll zona de Alm~dcn. A nohcla causou consldera- r:ri~t acquisição de ma- : Esgotados, Anemicos, • 

~oac~u . s,:;seara ~ ilha do Pon: . Nos circulas hritannicos con· vel perturbação ~os c.irculos go ••
Mães que criam, Magros,
tal Mim de se entender com sld7ra-sc que esta e. uma das verna~le.nlals .llfllanIllCos, por •• Crianças Rachiticas. •QS estranhos excursionistas. vvrlas phases do prolcctado pro· que dltflcultar~ grandemenle a 

Queria saber que coisa gr~l11mil do F~lehrer para .conse· conclusã() do vasto programma A França nãu pretende. Superio~:oB~~~ftl::. FIgado • 

era aqucllR: si voltavam, si f(ulr o «controle" CCOllonllCO da de rearmamento .da Grã-Breta· 

nilo voltavam e, sobretudo, Espanh~ de Franco. Ilha, send? posslvel que se ve t hi mprestimo • Receberão o elfeilo da trllns- • 

si os «cóbres., decorrenles As IIl1naS de Almadén cslllo. nha a . escassez de a
r e.verlflcar lima con r. fusão do sangue c lonifica- • 

do aluguel do bote. vinham entretanto. elll po~er d,os repu· lllercurlO. Paris. 14 - Pessoas che- • çlio 81lTl!! do Qri~nlaJilG '(ir.; o . 
ou não vinham. Nu ilha, pou bhca~lOs. a d~s.pclto das du~s - ------ --  gadas ao ministro das Finan- • • 

de o barqueiro interrQgar o InutcIs tcnlahvas ~.u~ o general 6dál Irlste, mllD B1I6r'1 

desconhecido o qual, ._ diga. Quelpo de L1ano la fez para se Tens broncbltel ~:~hu,!:~I:!~:m~~~o ::0 ~!t~ • • 

cias aegundo as quais o go- • . •se de passagem, se vestia ap~dcr,ar .?ella.s. . ,. _ Bslàll CODI losse 
com t:legancia, tlll como a c rOddVla, a IIlllnllle.nte kflll1na ti' lei de Nosso Senbor ~!~frOahi~~aun~ê~mpt:ens~l~~~~ ••••••••••••••••••••••••• 

sua jovem e loira e bella Ç,1O da guerra permltte que se S'" t I "ONTSIT'OSSB!

companheira, _ t~ndo elle aceite COIIIO facto consummado u e sa va o ti • }strangeiro. Pobre idioma palrio 1 
pago a dcspesa e declarado 

que o barqueiro se não in
 RIO, 14 - As declarsções proveito ao pais, si o cer
ql!ietasse: de um lente do Internato do t1ficado do exame de PQrtu

- Eu volto - e disge elle Colleglo Pedro 11, sôbre a guês, mas de uma prO\'a de
explicando - ruas não é já. causa do grando nÍlm~ro de verdade, fôsse. a chave para
Por Isso. pÓde levar o seu reprovações de candIdatos A racllltar esse lOgresso.
bóte. Quando eu me decidir matricula nos cursos supe- O mesmo professor do CoI
" regressar, chamarei. daqui, rlores do pais cQnstituem legio Pedro n, cujas decla
outro barco... quase uma explicação super- rações foram ontem divul

O homem. voltou deixllndo, Uua: foi o desconhecimento 1gadas, repetiu a adverlencla:a8slm. na ilha o romanesco do vernaculo que produziu culpados em grande parte,
par. A noite caiu, tudo en aquelle resultado. Concorde- das approvações escandalo
volvendo em trevas. E o ca mos, - diz o «Correio da sae, em exame do vernaculo,
saI. que le ,'ara uma valise e Manbil» - que isso entriste- são os professores, que Iran
uma esteira no bóte, não foi ce e até compunge, m8S com- slgem com a Industrializa-
visto regress/lr. pensa. çllQ do ensino.

A' vista disso, Fausto, que A proposito de idenllc8s Faça se a reacção sanea
declarações do director de dora. mas a reacçilo sem pa

Vinte e cinco uma Faculdade de Silo Pau- lavras. Que se estuda mal aALUGA-SE EUCALOl, 
m i I h õ e s d e B r a lo, aquelle matutino já' noti- língua do pais. estamos toAluga 8e um aparlamento é um produto ciou que seriam fechadas as dos fartos de saher. O queproprlo para consultorio mé · preferemgenuinamente sileiros Unlversidadcs. si o exame importa saber agora é 111 odico, em casa de cnlermeira. nacional. fabricado de português tivesse cara- pobre Idioma nacional conRua Tiradentes, 17. EUCALOL cter eJimlnatorio. Pois soria tarA mesmo com eneraicoscom materias 


primas do Brasil. p a r a seu li S o, 

98 5v-1 preferivel que se fechassem. defensores no seio do proprio 

Lembram a Franco sua 
 Afinai num pais de cêrca professorado, - conclue o... porque se C o n- de 70 % de analphabetQs, e -Correio da Manhã>.promessa de adherir 

ao pacto anti  !!UCAlOL venceram da sua ~~fej~~n~;::;:g::::~!lel~~; I~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii;;;; 
komintem o orgulho da A B S O L U T A attenuar essa calamida Dr. Manoel PinhoLondres, 14. - O «Eveniog 11 o s s a I 11 d u s t r i a. Q U A L IDA O E. de, é irrisorio. constitue tal-

Standard. inrorma que em vez maior calamidade, fOf- DoenQaa de I18nbora8 .. Parto. 
fins da semana passada 08 mar doutores analphabetos. E' -VI~~:I~:'::~i;;!,~;r:~~e.-

. 
embaixadores da Alemanha, 
Italia e Japão, em Burgos, 11- f:~~,s~:re:~~oco~!~~::!r~:~ de glandulae endocrln8'. 

zeram uma «démarche. junto - uma vergonha de ann08. CONSULTORlO: 

ao general F~anco, alim de Houve tempo em que se Rua Jollo Pinto. 13Csob)

lembrar ao chefe nacionalista exigia um titulo de eleitor. Pbone 1595 

sua promessa de adllerir ao como o primeirQ e mais RESIDENCIA : 

pacto anti-komintern desde prez!lval, para 13 Ingresõo a I Rua ;José Veiga, 189 

que o govêrno de Burgos cargos publicQs. Teria sido 
fôs8e reconhecido pela Grll
Bretanha e pela França. ::::o~at:i~t\t~:. :emde dÚ~~~: ,.7.0..P....P.H.O.N.E_1•.I.99__-= 


O generallseimo, segundo

a8segura o Jornal, propôs que .--------------------.----------.----------. 
a a88ignatura do pacto fôsse 

adiada até a terminação da 

guerra, ao que o embaixador 

germanico Insistiu no seniido 
 I C~!~!i~.~~1m~~P.~!~~~ I 
de que o pacto rôsse assl I balneãrlo. distante apenall 34 kllomotros desta ca. pl- I 
gnado immediatamente, mas tal, mantém, aos domingos, um serviçQ de Omnlbu8. 
8ua publicação só fOsse feita Ida e volta, a IíIliOOO por passageiro. . I 
depois de terminada a guerra Partida ás 8,30 da manhã, regresso ás 3 horall 

civil. O jornal accrellcenta: da tarde. Ponto de partida: Conselheiro Marra, ao 

cAs8im, o generalisslmo, pou lado da Alfandega. 

co desejoso de tomar uma AOII lIabbado8, e do mesmo ponto, ás 14;30, a 

atitude Immediata, pediu e 
 jobteve prazo para estudar balnearlo a 5$000 por paHaielro. Ida, aqu' .e ti . 
~,!lropo.ta" . 3Ov.":'19

_E_m_p_r_e_8a_F_e_r_re_l_ra_r_a_z_o.~t_ran~8_p_o_rl_e_para ..eu.. . 

... . .. 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:lropo.ta
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2 o fRTAnO-:"'Quarta-felrs . 15 de Março de 1939 
...x'EIl .,.,., 
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AGUARDEM 
DIA 15 DE ABRIL PROXIMO, 
O. 'V.OS.A%. J11l.1I1I [ Salão Progresso 

Jogam apenas 15 milhares! Rua Felippe 5chmidt D. 5 

I 


I 
-----1
I 

- .. 

Os 
Medicos Parteiros 

e 

as Mulheres 
Os bons i\rcui('o~ Partt' irn:; ~aUl~!!l q ue o:; tnais p{'rigo~os sofriulclltoS 

d~;; : :m.1hcrcs s:1n ::p:::prc c:lU::r!dt''s pl..:bs coni:estô("~ t ' in l1 aTtla~l~)('S de 
i;uportantc5 org;:i.IJ:; i : lt~n:{I~ . 

O s sofrimento;; , ;:.~ \'(':~C : '; , :-:;üo Uio grHYC'.'l que nluita.~ l11ulh el'cs. tênl 

!11I~~.~.~:~~:1~~::;~~(::~:' i1nkrno ! 

P.:lra c"i1.aF c t r: :tar a ::, t'on:;estõcs C a.s inflamações interna.s. c todos 
C$t~s tcrri;,;cis...sofri:l~c;~ to:;. use Rt'gulnllor Ge~teira setn dC'lllora, . 

Rt'gul.1f,or Gestt:u'a C'\'lW. C trata os padeCImentos ncn'OSOS produ t.l 
dos pelas nl01CSl i ii.!i do l~ h~ro. ao USIna. nervosa, peso, dores e colio...·us no 

~~~~;~·id~~o l:;'~;~l:~';;~~~a~ ;~~~:~~::1~~~p~~~~~'~~r~;::~t~:le;~i~;t~~~~i~;:~ • 
qt:CZ:l geral c dcsani:no. a f raquCZ:l do utero, tristezas ~: \!bit.:!.s, palpita. 
çóes, oprcs::.ão no jJl'Íto ou no coração, s\lfoca~~üo, f:-tlta <ic ar, t onturas, 
peso, calor e dore::; de cabeça. dorrncncia nas pernas, cnjôos , c~rta::;: 
(,oC'l' !r~lS, cC'rta3 t os~,c~ , pontadas c dores 110 peito, dores n:,iS CU!;tn.s e nas 
cadd rn.s., falta de unin!() para fazer qualquer traba lho, C:t:l~'aç'os c t ()da~ 
:1:) pC:1 i.gü~'b aitc..' ra':l,'t;(·:i tia :-: <illll(! cau~adas petas congestüL':-; c infhl.Innções 
do utf'ro, 

Iú:g llJ.rdor Gesteira (:\'Íta c tr:lta c~t:lS congestões e i lt {hllnaçõl~s desde 
o ("m )'!('~.). 

Rf.~:ul({(!or GE:st~ira C'vita c trata t ambe2n as c01npiic:1.ç'õcs internas, 
que ~;-;o ai;ld a lH:l. i.; pc..':·igosns do que a s inflanlaçÕC:i.' 

C01IlN' l' hoje l11(~ ~~mO 


:t tt :-: :'f R l't!ulador Gesteira 


IH~~~a --FERlD-A- que resista 11i~:~:~~:i~:~:r;~:;~1 
\iu-se de sole nllidade a im 

tiO uso dtl plantação do primeiro mal'COII CALENDULA CONeRETA 
a melhor pomada para feridas, qudruadllras lo 

ulceras antigas 

Nilo Ê~~I~::SdgAl~~ôul1mê3~c~ET~~u(~1~~d~~I:~dUlUJ' 
pbarmacias. 

Deposltarlo nesta capital: p~AnM. S'1'O. AGOSTINHO 

Rua Conselheiro Mll.fra--16 


_ __ . _ ___ __ 
, I / I i -' 

I' / ,/ / /' ,/. 

/ J I, I 
I I 

I 

1./ 

" 

I 

E' FAC1L APANHAI\ UM~ 
GPJPPE) UH .RESf~IADO. OU UMA 

;' .PNEUMONlA · 
t . MAS 'TO{IIJf:ltlOO () rflMOSO 

~IIOM. oe:ANG1tO Pfp2' 
- NADA HA QU~ TEMl 

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

Sie.mens Schuckert S.A. 
Materiais electricos em leral 

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

Instatladora de Flo'rlanopoUs 
R. Trajano. 11 Phol'\e 1874 

MO V-M 
( 

~e 8~1~~~~S~dei~~:~ii~~~_i~~P:~ 
Fazenda Havre, que serviu 
de ponto de partida para as 

! ~~~~~i ~i~!Si3~~f.~~~s~~~~eU~~ 
ão e ,José FI·eitas. 

- Compareceram ao aeto o
Irepresentante do interventor 
federa l, prefeitos dos respe 
ctivos munlcipios. engenhoi
ro~, director do Depal'tamen 
to de Estalislica e Publici 
~~~3as. e outras pessoas 

O marco iniciai é de ci
mento armado e tem grava 
das as indicações respe -


I;c;;;li;;;v;;;a;;;s.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;: II 

08. MIBUEL BORBAm 
CLINICA GERAI, 

Curso de especillzação 
em molestia do Pulmão. 

I 

! Incendiou-se a «Livraria í 
Classica» I 

I J..lSBOA , J~ (U. P.).- Ve- i 
fl!lcou·se vIOlento mc endio 
tia -Livraria Classica Edito-

I 

l'a Portugue~8 » , tendo o bom 
beiro I ·~.u lizndo il.lkn~o tra · 

ba lho altm de extmgUlr o ro

go. o interíúr do estabeleci· 

mento ri cou totalm"nte toma 

do pela rUfiUÇU, obrigando 

os bomb eiros a utili zar-se de 

máscnraR Jl tua poderem en

trnr e !lominar as ('.bammas. 


lil"tlnde part e das a rmaçôes 
ficarulIl destruíd as , lendo-se 
IJerdido tambem nUmOr('8 li 
vros, culcuhindo ·se que os 
pl'ejuizos tenhom attingido 
considerave l somma. 

A iivra l"ia se acllllVa segu 
mda. 

AUenção 1 
VENDE-SE uma exc,ellen

le pl'opri edade, li mal'gem 
tia estmda gerul Eslreito·La
ges, na localidade do Barra 
cão, com uma xarquealja, .t 
boas casas de moradia com 
água encanllda, tendo uma 
dellas installações para ne
gócio, galpão para pouso de 
tropei ros, estrebarills, tJpti
llIas pastagens, terras de la· 
voura, matos para lenha, etc. 
- Tratar com Nicolau An

tonio Kre(zer, em Angelina 
(S. José) . 
!!3 15Val-4 

OR. mDLMA MOHLLMDH8 
Com prát!céI Doa ho~pa<lls 

europeu~ 

CLINIIJA Ml.ImCA l'.ld 
OE EtAL 


COi.I<. ul 'il~ dil~ 10 iÍ5 '12 e 

d,;~, 16 ti;. 18 bortl3 


lNS'l'i'l'ü'i'O DI'; EUI'!'ROGAU
lltOGHAPHl A CLINJCA 

Curso de nIlerloiçoumen!o em 
doenças do corllç!\o ldlagnoB
UO() precIso tias molostlu3 Cf_r
dlncas por traçadou electrlcos) 

UI.I~J~8A~ED5RJ~~,Ft~:~DO
NERVOSO 


UABlNBTE DE ELF:C'fIlO· 

TEHAP1A 


Ond<!9 curtns, Ralos ullra-"Io
leias, Rut os lnfrn-vermolhos e 

Elcctrlcldade médIca 
Laboratorlos de MIcrosco

pia e Ana!ysts Cllnicas 
Exames de s!lngue par6 dla
g!loallco rlu sY/lblliB (rCll~çõ~8
de Wueeermniln .de HuCJl! 
Tw, Kahll e Saohs Zorga) 

Dlagoo.de" do ImpaludIsmo, 

;~~~8l;:.nm:~:~~~:(r::~õU:8
d« A"cheln Zondcck, para dla

~~~I~~ s~e~?a~~ U:B~~:~~!J11~ 
qu!do racbldlnno e qualquer 
pesqules pata elucldnç&o de 

dt.guostlO(J8. 

Few. Machado. 6 
Telf pll ~n2 1.196 

f'LO RIJ'\NOPOLlS 

Trata~~~~rc~I~~:rno da I••••••••••••~.-.i.- -.-•••••-i 
~~~~ I · • 

PNEUMO'fHORAX i.: A IR_. FRANCE .: 
Consultorio: RUI Joio Pin 
lo, 13 (Sob.) - Phone 1595. I _ ~ .
 

ReSideph!~~ ~~;~ GI6rll !.: Correio ama0 ,,4.\ 4___~Am8rica ~o Sul·frança .: 
Consultas, das 13 ois lI'> horas. ..., - . 

• 

~ i _ FECHAMENTOS DAS MALAS: • 

Caiu um avião I. Para o Norte: ãX:gÁ~b~~~I~f' ~~~:~ o;::NJ:;r~f~~ • 
-I' I - I- •M~1o,lt~: ~t1~O~da~reSS): Para o Sul: ~a~~~~~~I~~I.I~:, ~HI~:~a~On~:I~ó~~i~~ : 

- Informa-se que pereceram ! - B -I E 2 d- •
~?,~fa;-~T~~~~.q~~~!l()v~~~:Vi~~: . - . raSl - urO'Da em - las ~ • 
Trlpoll para SteUin, caiu nas ; . A G f N T E S: • 
~~ziF~~:a~~~ de Dogano, perto ! : ERNESTO RIGGENBACH &. C;s. 1tds. : 

O apparêlho transportava seis. R C Ih· M f 35 • 
offlclals alemães, e um civil. • U2 •.10Se e.ro ara, • 
~á°,i:_:~~I~~~i.S o s:~~f~:~~S~ ~~. Telephone: -- 1626 Florianopolis • 
trlbuido á formação de gõlo • • 
nu asno ..................................... 


MEDICOS E DENTISTAS 
Registrem seus diplomu, no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. 

F. C A S T R O 

do ( ..leito - Rio de J.n.i,o.
11'____rU_._M .X_ic_o_n__ __ .0~.a~la_s~1~O_1, 10_1_A -____ .u _16_4 10__ __ __ E,.p_'.neja 

Informações gratis _. Remella .êllo. 

1 

GONORRHEA (HRONICA 
Nâu desanime I A sciencia progrediu e há uma 


NOVIDADE que resolverá o sou caso. 

Maxlmo slgillo, Carta parti: 


CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO••i.i-i••••••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Abolida a subsftuivão de· jogadores nas partidas

do campeonato carioca 


Só () arqueI• 1·0 poderá substituido 
, RIO. 13 - ERtiver:lm reu· to. lia valorosa F.:'>rça I'Ílhli· 'I apl'eeiave! jôgo de conjunto,: çuo dos Chronistas ESPOrti-, dio. Althof!. Buechler. cal'li'l chegou a Buenos Aires, con

nidoR /lnle·ontem mu sessão: eu, me:lill-se iintt>-olltem, fi ,lIhatendo seI! a!lver~al'io pela IVOi>, os homogeuos conjuntos nhos, Paulo, Horat e Oswlil- trllctado pelo Boca Juniors, 
l,x!1'80rdiuuria, os Jlr~sid!!n ! noite, com o pUjlllltO «liv!!»! apertada contagem de 29 a 25. «Escriptorios Hcepeke. e do. Os quatros jogos entre ca-
Ies dos nove cluhes filiados! da Btlse de Aviação N,wal. I O ~l'ive» da Milicia Esla- «Departamento de Eslatistica» ,riocas e paulistas, em dispu
li. Liga de Fulebúl, para dar I A pelêja amistosa disputa- rduul apresentou nr,hvel pa-I realizarão, na tarde do pro- - !ta do campeonato Brasileiro 
pro~eguimento á rdormll do da na contortavei quadra co-I drão de jügo, exhiIJindo te· ximo sabbado, lima interes - , I de Futeból, renderam mais 
Hegulamento Geral du enti-.berta, localizada Da séde da cÍluicu uwdcl'llu c jH'oducti- silote partida de futchúl. Ultimas,.. \pe 500 contos, a saber: 1° jô
d?de, Ilue se encontra em i Ba9c, agr,lrlou plenumente VII, tudo fazendo crêr que Es~c prelio Ilmistoso está - Tudo indica que os jo- go _. 123 contos (8. Paulo); 
periodo legiRlntivo. Ipela soherha technica desen- bi'ilh>lrá na sensacional COID- despertando desusado intrêtl- gadores AlfoDsinl!o e Car- - 2° jõgo 57 contos (Rio); 

InicialInente, foi appiova- I volviuH pelv8 uoh:: handos. pedção, na qual deverão in-l se e enthUt3iasmo nOR meios reiro ficarão mesmo no S,II ~ ~ - 3° jôgo 96 contos (Rio); 
da, por IIn!lnimidade, a sug· 1devendo se resaItar lambem tervir repl'esentaçves de to- esportivos da cidade, tudo Cllristovão, cabendo áquelle ,- 4° jôgo 221 contos (S,
ge~tão do Americu, no sen-I a perfeita disciplina demoos· dos o~ Est(ulos do Brasil. fazendo prever que uumero- 20 contos e este 18, de lu-I Paulo - Total 507 contos. 
tido «!-e .s,:rem pr()l~ibidas as I trada em todo o seu tr!lIlS- _ sa a?~isteoc~fI supe!'lotará o vas, • , 'I ' 
sllb5t1tUl~~(}eS de JogadoresIcorrer, I:: • t' H k X e~tllalO da ]i ederaçao" - O Ameflca, do RIO. em- - AnnunCla se que o gru
dUl'lIllte o desenrollll' da par- A turma naval, pos;;uidora .... scnp o.rlO _ . repcde A turma «Hcepcke,) plzará patou de 2 a 2, com o con- po parlamentar do PaI tido 
tida, excesüo do arqueiro. de encestadores de grande e Dep~rto.!:H!nto e ao gramado obedecl;udo a junto do Ypiranga, de S. Sal- Radical da Argentina, apre· 

Du fôrma por que foi reài-Ijusto reuome na bola no ces I I::.statlstlca Iseguinte constituicão: Joei, Ivadol', I"entará UUl projectu illiiU
gida a ~,iE:p('siçüo. não se to bl'llsileiro, PÔ!! em pràlicll. Homenageando á Associa· Lima, Hoeschk, Mario, Emyg- - Sas. jogador hungaro, dando nacionalizar o !uteból. 
poderá solIsmur, passando "o 
j.'gador li ser substituido pu- '"'.. ... ..... -'"...-=""".,.,-,,~ .. 

ra o ::.rco e o arquei['o para 

a sua posição, e em seguida,ll .~~---~~-'~~- --, 

procedendo a troca, para re-! 'i\!r I Boa dig?stão e 

compor o quadro logo DpÓS.! lV.1.0 B8tius dos rins e coração 


Foi 100'" mente dl batido ti o TOiilCARDlUM tODlco dos rins o do coração IImp~ a boa di5posição I 

mas não c~~seguju 1l.I;nrova 'I bexlgR, ". rins, as ilcph '!trl, a"ei"". coilca" renu!.; liugmenta ,," , Não é exagero afirmar que i" I urim,". 'rira as incna~õeB ~os pés e rosto, hydrop'laB, rOlHa de ,Ij homem revela, por suas i~~ão, o Ilugmentü uo tempo I~ er, paipit"çôes, dóres do coraç/io, tlGtLma, broncblte aS!bmatlca,
de duraçiio dos jogos, de 40! art\!rlo-"c:crliS':. ; atitudes, a maneira pela quall 

p>ll'a 30 minul;)n, cumo é US<!- li l{omedio;~ (,bis benll.OI'íi8 !se processa a sua digestão, i 


d()p:~r~iVo~:Si!J.~~~~~tej··uveni8 n.1 ~ E' o hIJico utl~ru-ovHrio SED.\NTOL quo rfl[~tltue 3 [lauda . i ~~:~,dOv?!g~~e 1~~~;8~~retl:~~; I 

u ~ pei'4Hda: pela lmemia. pu!Ii'.lt\z~ magreza. fatltlú, f!ôros btuum"s l 

duração 6Hl'n. de 3U nlinutosol! f(·gul..~d{)r dati visit,"!~;. \~cru das I)OfUÇ3.S do utt~iü, nvariJB. evita Ide si, calmo, refletido e bem i I n O f f a n s i v a a o s de n t e s _ 

l{esolyeu tambem o Con8e-1 ~ "" bemorrh'ginr, aotiJ3 " depois do p4ttO; contra t ...dna ns ro[or idisposto. Jn quando digore I 


lho estllbd.~cer o prnztl de \ í ruléadc3 dHS t-cr,boruu de qualquur !<iade, mal, não dorme bem de noi-, N i O que i m a a b o c c •. 

fi nJU6."S de ,·tit"gio, pura 081'\ LUi'~ÕU8 do eoraüf'w D asthn... a I
te. toma-se dUl'ante o ri a in·!
jogadores voItllrl'm da cl:lsse i. U!ie " ,'A\·'1'USGEtiOL EGp~c!llCo do ,ir, Klug Palmor, JiSp08to, mal humorado, irri-l.;;; ;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;~ 
de amlldores á de profissio- 'I cent?u hyJropbla.., p()a InchlluoB, lalla de ar, palpitllçõ~8. b,;li
nais, além rio igual pel'ioJo, lOenw ti"H veluo e ~r(l'riu", uWllllchite u,thmuttc!!, urr€urlsma, ~SveL'~b~~~oste~l~~id:e~eulr~~III o advogadoe?d~ido pela Ft'demç:ii.o Bru- ! ~;Pg~1;~ç~~t~~:~~~t!~n;7óJI~;g;sé j~~~~ggetlnD" e~CUSbUB e dôres paeiencia e perseverança, 

Afim de corrigir as más di- , fileira, para passaI' de pro- i. ,.j~. ').'" f',.• ",H~U·l;,...!, "I (\n,. nra l.e:~pcerJ· t'~8'fi,ó~ional a amauor, contando lI'. '- ." l, ~ 'C .'. ~ '" " gestões, recomenrla-~e comer i José Accado Soares Moreira 
da data do enCCI'ramento do , 

J._ 

l)'c\'cm 11'11" () STm;OLINO. QUO rl\Z cogi;rda? Bugmont!1 o dev~gar, m'\stigal' bem ()s ali· 11 commuolca IIOS ~t:ilB cllenle:! deal!l I:epltal e do InterIor 
'It' . .' v'gor l)UB !1·USC\110~ e d,)fi Ul2;i:VvS. Fl)rt111el~e u sllogue nas pc:.:;· mento~. ter horas certas pa· , do elll~<!!) que COnIlClI!l1I exercer Bua proUstllo perante a 
U Imo comproIDlBso. I~ f!':l.tU unl'micas EvH~1 (! tllomculose, clcatrlzr... Ol;l plllmõc3 (kentea
-.. f ~:'m pnr;:t!:.'dnJ'l!, tp~np. dlJt'ps no t!t:ito fi nus costas, pernas frliClt8 ra II~ refeições. Muitas v'!ze s Côrte de appeHa~,~ão

O 	torne;o olympico dei'! j'ngu'.\ MIl'. ur:! u n,·ul,}slbelJh. o desanimo eu UySl!cpsia, eu os illllividt.os ranziuzas. que 


futeból para .1940 ; (o'lvuiescenr,a é rllpJdu. 

O. torneio lliympiro (le fll. 

jS 8yphHlis - Pdk\ - UlwumatisIHO ~i~f~i~~ ~~a~:l:~r:~st~~~nà?~:l ============.==~~~==~ 
tas rig( fOSBS e com (I uso 

preoccu.par. os dirigentes do,; I~ G,p.on, cun nF I~.tins elo '"Dg,lO. ~yphHh, "I'Zi'ma~ tumor,p; dos comprimidos de J5ldo[or COCEIRAS DOS PÉS, FRIE!RAS, ECZiEM:"S 
tchol pllra 1940 começa já a ~ A SI'IROrIk'rIr,A (Elixi" do Caroba) rio R8ulo dr. Wflliúm 

mio <lu CIIS!l Bllyer, que pro
v8("lHS Jlf1í~es. l ~.:~~~·!\~~O~Jh:l~~ll:~R~~;O~16~t~lic~; S~:t~;~ri~~ q~:lW~paC~n~~.~{t,e(~~~: tpgllm 11 mucosa intestinal e e erupções cutaneas 

A FlFA aceitou já o en'I'il"! " cl1gnnia. evitam a,; irritações provoca A comichão entre os dedos do~cargn de ol'ganiz'~l' o torneio. . DcposHa,inf. tui"o 8" :1rog,,,I,,.. de São P"lllo e Hi(). 

A Hollunda decidiu .irt em ' 
 das püll!s !eI'mentuçõllil, l'es· pés é uma infecção que pôde 

pOlls8veis pela irritação do espalhar-se pelo corpo todo. Com

princIpio toma!' parte na pru- bata·a com Ativcne. parasiticida a
sistema nervos!), base BaI:!tamo 

Co Perú. Nüo suja. nem mancha.
VII, . AS SEN.HOHA.8 DJ1JVEl\1 USAlt 	 de olco de cade e 

A Hungria e a lllllin preoe·.. em au,) L!!,>,to illt;:;,3 fÓ,fcnl,~ () Mf:IGYí'AN, de 

cupam se tamlH'm a sprio com g"il',ode P',di;;- !JygielJl(:I>, c,)flira n;,l{s;iil~ c.:,ü\;,gôn,'lIs 

~0:uS/~~~8.S~f:~~~~g:11~~~ J~. ,uspeiltS, lmtilçÕ('ij Vi;f(n~i3. eonill1?!lto'" mole~· ALIVENE
'i 

Laboraforios Mour:a Brasiltilo <liSPOl;tos a r.:w'gurur ullla i~):;;\i~:~~~'J!!/2").;:'3~rC~~llti~':: CD~:;:~~'r~'2'~~'.~~:~~~Bn~:;; Dr. Saulo Ramos 
reprlJ8entl.lçãll hunrosa; decio 
diram tomllr medid>l~ dll de- _ _ __~.____o Médico e op6rlldor 

resa, que lhes gU['I.ml!\1ll a col - . ----------,---~---- ...... -.. Ex-seslstente do professor 

labol'açü.o dos elementos que Br!ludno Filho 

dão esperanças, Rio de Janeiro 


Pensa·se em prohihir que r~Sft;';t~i:t~l.~;::,:a~r!~, U~~: 

qualquer jogado!' am,.dor as- login - 'l'ranmu!ogla: Appa'

signe ou se deSloque com relhos de Ge•• o 

destino a clubes estrllngel- con8u~:r~~:a~: ~-';~'~6n~to, 7 

roa, antes de tGi'minados o. ResldeDcla: Rua VlscoDde de 

jogos de 1940. Ouro Preto. 11 - TelephoD6 


le~:;::t'!Jj~~!f:~:ef~J~. ~~~_ '''''''ffl''éÍml'Jll'''i'llmw~-''~~;'&'~;,m,;pjià 68 P. 1009. 


to cedo aluda entre nós para I ' ,
16 sabel' ao certo, Si depen- AN(,ELO MALAGUAIWERA LA POI~TA 1
der dos clubes e das Ligus ~ VENDE-SE 
 uma pro
rl'gloneis, por certo niio ire- ~, -.~d& ' '. t.-· I' prledade 

mos...M!ls o esporte brasilei- f .gr. -_Cim ..,fI ~~ e ml\'!sª com 106 metros. ~e frente. por 

1'0 serA úflicializado breve e fUI!do, Situada na cl1800 de 

lendo assim, não caberá mais Viuva .JoseflOa Orofino La Porta Felipe O, dade de BIguassu com duas
t
aos clubes e ás entidades LIl POI til t! fllmilia, Miguel O, La 'Porta e se- Icasas pe9uenas, calesal, gran
d"l Estados decidir sôbre nltora, D['. Arthur O, La. Porta e senhora Ma- de ma~dlOcal, pastagem e ma- _.~ ~.::~ 


nossa partlcipaçiio nos tor- ria Luiz!! O, La Purta. Luis Rache Vit~lo e to cer.ado. Trata-se com o 

O NUTRION " pala o Pata que os homens 5f1

neios internacionaes, e, sim, I fll.milia (ausentes). Luis Orofino e familia, es· d~. Fulvio Aduccl, á rua Jo~o humano qU& a quand....,corpo o lúrnem vifJo!O~c!l. 
á direcçãn suprema do es POS!!, filhos, noras, genro e cunhado do ines- Pmto. 18 (sobrado), v-,/9 lS~iva f., co!! lambem com .Ues a Il.atu·pmo (H'!CfC:!, 

05 ·'\Tow.::os 10rlos" lanlo e in:n.dficient..porte nacional. quecivel e saudoso chefe 	 f@W ore-· 
na vida \'eQé'lal como na curso é sam..alhollJ": "adu· 

Por iS80 temos esperança 	 Parteira e enfermeira "ido humana sào OI mais bam-se OI ijlJ!'.l$ mU6c:"ÜOi,i'·. 

de que o Bras:! estará pre- ANGELO MALAGUARNERA LA PORTA diplomada 	 dó.,.·lho. NUTRION~l1!~v~!t~~~~; ::~~d~~:, o rruTnION e o vlS'rda
d", l .. i f'"(lJn <p.H:'flE' jr:n:J'lrn I""tJ!. (~~il!J ·(Icfulv) f:!,irnk'o d,.,sente no tornei I) olympico de falecido na cidade do Rio de Janeiro a 9 de Fi M II 
variadas conatrucçõ~s, ne· o[QQllismo"': o lerro. o ph~,)~ 
c_5lIior1as ao 'Jonlono da pho:o e o ars'?nico contido!; 
EJEi.teueia: nu ~~qunda. em sua 16rmu.ia vôo revllf 

1940, .....___._ Março corrente, vêm, compungidos, agl'ad~Cer pe- rora Ü er 
Bola ao Cesto ~~o~~~~~~:Vh:q ~~II~~f::ttr~:ô~s ~~~ cnOe~a~~la~~:~ Rua Tiradentes, 17 :011.-: ~"il.r.:U~·iI. ü hOlllu, u vigo: que Íaüa :lOi'o m~~ 

nldode utU qU6 trabalh~ e cujos debHilados. 00 ~an· 
que ploduJ.. Que- empob:ecido, uos &lf!ll- -',Força Pública x Sase b~~~~:~~~~eprg'?~it~~t~\n~~j~Õ~~r: c~~~fJ:~:r:~ 9ti 30v,- 3 Pwa Q\Hif 05 ar'Vo:€c~ ~e-. vcs abalados. a lCK"ktma. 
jam tort~., quando U IlO!U lem, todoi, .ue& .l.m~mlo.. 

Preparando-se para tomar tirem ~ mIssa que, em Ip.tençao á alma do pl'antea- - ,&lO não bQetQ, lcçon....st- nutritivo~ indtapcu:;uvel& 
de Aviação ~as fiS pe~sOa6 amigas e de ~uas relações li assia· VENDE SE 

419:...••. ao equiUbriQ do oIQQIllaut<Jo,parte na grande competição do extmcto, mandam rezal' sexta-foira 17 do cor- uma casa com grande cha
denominada .Congraçamento rente, ás 7 horas, ua Igreja de São l"r~ncisco con. cara, engenho e multas Ar
das Policiais Militares», que fessllndo se dcsdt' já agradecidos a todos q~ant08 vores fructiferus. Tratar com 

~!~ã~r:~:~:f~~~1~~~::g~~~: comparecerem a esse áto de nossa santa religião, t:~~~iO da Maria, cant:ov~: 
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() h,:~rrA.oO·. A QUflrta feIra. 15 de Ma~80 dí:l 1949 

Fundada em 1870 Séd'!: BAHIA 
Seguros Terrestres e Maritimos 

CC" :(dl R,,,lizllrlO Re. 9.OúO:OUO$OOl; 
C..PI I., I .; R~ , rrvus R,. 57.00l1:aOOs.O(iO 
B~L~ di r,~ ' z (p' <diOl' ~ I•• n nr.-j I·h . )6.0~,·UOO$7.19 
S ~ ~IH(J:1 eU~~;u :..: GO~ ~m 1....\37 R :" : ~ . J t} ·).('77 :l:)J$&) ~ 

Rq-~i : iü3 em I037 R~;. 22.M';:' 11 $090 
SIDle ;;v~' 1>1Ig'!lti ei;' !937 H~ . ;-, 797:õSü$()50 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

Succm.~j (1 , . U:ri\r(,0Y . R ' gd,l<Í<l'é8 J '! " " ,;rla:l ~ Repi c · 

~f:..UI~i g: .!' ~= . r' !'!n.'lJ.j::-\ d ·t :-o d,:::a til ! ,,\nlt'rfcd, 


El'lOpa e .ll.fr : ~ll. 
 li 
Agentes em Florianopolis IICAMPOS 	 1L O BO & Cia. 1
IWA I'EI.lPPE SCHMIDT t\. 39 I 

Caix!I púst'lI /9 . 7de/'hone /083-El/d. TeI. • AL.!./ANÇA· 

Escriptorios em Hajahy, Laguna e IIBlumenau. Sub-Agente em Lages 
12-·P I 

PRECISANDO DEPURAR OSANGUE 
Não faça experienciasl 

11M! sá: tblXIR If K06UfllA 
De Phlrm. Chim, - lotio da SlIra Silveira 


Combate I SYPHILIS • o RHEUMATISMO 

EM TODOS 05 SEUS PERIODOS I 


60 ANNOS DE TRIUMPHOSI 
TI!"~ o SEU ,UTESTADO NA VOZ DO POVO 

Para a Syphllis.u Hão 
ha nenhum igual I 

o ~f . l"lallrlllo Rodrlgu2 ?, ~rti~tli grilph 'cC' , 
multo coosldcrado em D. P"drilo, Rio Grdndo do Sul, 
I/:lcrtve: 

_Cumpro um sagfodo dever de Ilrlj, ldão IOT
ollado ,úbllt-o ' que, IIC hd<! g02;1) ncellenle !aude 
devo ao milall'le!!> -OALENOOALlt, o queI me tll
mlu' U Il Syphlllis que me Cf' uln~TIl, bá b~s!/lDte tem· 
po. Julgo illlnblm ntcl/~8i1rlo dv.cI "rar QU~, de lodos 
08 medlcemenos qUi! lomel, o «OALENOOAL,. 10 1 o 
ualco Que o,,~rou de f6rma rlld!c~I, p{.r IS80, affirmo 
que NÃO HA NENHUM IGUAL... 

(Plrm'l reconbecidc) 

O ~r. Flor,ntloo Agui~r, re ~! dentc em Pfrall r.y. 
Rio O ande <I::> Sul. diz: 

Sclltln. d~sd~ multo8 IInno~, de 11m corrimento 
do nariz (OZENA) e já dz~anim~do de me curllr de 
!lio Imporluu moluflc.-, lO mel o .OAlENOOAL" do 
dr. Frederico W. Romllno, 11 C('D5elho do meu Pllltlcu· 
IlIr &mlgg Ir. Cllpllllo Jo!.i Maria d 'Avil/l Oarclll, e 
com S fr/lsc:os IIpeD1I1I fiqu lll r~dlc8lmenle bOltl e pro · 
IUDdilmtn:e gralo ~ esse t'xlrllordlnllr!o femed!o». 

Ra!e qll~ !:~~.:: ~::::;:rC:::~~n!~ (~~!~a ~ 
lerrlvel ~Y:>HILI~, que pouco 11 pouco, vlIe aolquil. 
IlIado 11 HumllnldBde, de~ccbrlu S2, lellzmente, êI arma 
mllls .arprehendeale e poderosll par!! deslruf-J!! qu~ é 
o grllnde e IIbençoado depUrll!IVo -OALENOGAL>. A 
conflrmllção pOlIlI!va deua verdade uI" DOI dois ill. 
tutlldoll admo. 

Encontra-se em todas a8 Pharmacla8 
do BraeU e Republloaa Sul-Americana8. 
N. 60 Ap, L. D. N. 15. P. - N, 98&~_____________________________________~,7i 

~.__~______-: 

----_..._--,------ ! 
____---:1 

iS~ndalias I ! 

de liras 
para verão 

CALÇAD'\')S 
de todas as 

qualid8des 

TAMANCOS MEXI· I 

CANOS para 
PRAIAS DE BANHOS 

Cinto~ - Chinelos - Bo
nés - Luvas, etc. 

Artigos para sapatei· 
ros e selleiros 

~~~"";";n...,,,,,;~.;;.;,;;;,;,;;,;,,

A Ci'.iXA S/\NITARIA 

PejX1i': 3 eledricos 
na Exposição de 

Sant~9 
R,\O PAFLO, 1-1 - ;0.[0 

r'ceiroto 1111 Exposiç1111 d,' 
Sallt o~ e depois na r'ctlacçi\() 
lia .r\ Trihlluo., o professol' 
Her'nllrlfo Mllima I'eltlizou CII. 
!'ic :~as demt}netrnç:õ~s Cüiià 

os p eixes electr'icos que 
"8t '; 0 em exhibição Dtl 
IlQuariu rl llQuellp certame. A 
demnnstrução realizada no 
recinto fot presenciada " O I' 

~r!lDtlp. número de pessollS, 
Iflcluslve pelo prefeito de 

~~.~~____.....;;;...;.., ISi:1.~·lt. " .SI sr. ~:~"i' .) .Carneiro u 

KEllY 

E' "I última pa!2vra no genoro 

Simples c '::m.o UH, brinquech de cricnça 
ID':!'I ft 11 .:; ~ ~ 

-u~,~p.a\ ; .~U ~i !I-~a na . · ~tlt!f~ I I S ~~(~r i· . ~a ~~~ t~~~~êS.(,RPtad:l dos -.U ~ Ul y@ . ., ~U~ 
DI 	 . ~ . " ' .J - ti """ W! 

Belleza e efficiencia incontestc!v'~; ~; 

Fabricantes: 

Fundi(ão (juanabar;j
1 

Rua da Gambôa, 114.118 Rio de Janeiro 


A' venda nas casas do ramo 


AGENTES: D. Moriiz & Cia. 

Rua Felippe Schmidt, 39 Floric:nopolis 

Cortume e Fábrica ; ---- . .--- .- . -.-----...-.-----.---.- -.------ - ..---..- .- 
de Calçados i 	 -----.~..... ' 

"~:' lk1/<t BARREIROS» 

A,L~eureux 
Oepó!lto: Rua C M.I,a, 39 

I 
26 

~ 

Antenor Morais II 
Cirurgi4o-dentistl I 

Trabalhos modernissi. 
mos. Pontes e dentaduras P[IIORAL D[ 
anatomlcas, em tod08 os ! 

materiais adoptados. i 
HORARIO: ! '-ANGI[O P[LOTkNü[

Das 	8 ás 11 e das 15 ! 

ás 18 horas. I 
 I;: O RS;R'vH~()1O INOI[ADORue P. Miguelinho,6 I 

v-42 I 

I:e,r) cu.mml8sll rlO geral ria 

'··~,r .."l\·a.O. T an to nessa de· 


I rn oü~traçã(l como na que fez 

de!l(' is na r edacçiio 118 .A
ITribuna•• o pl'o fe ~sol' Maima 
rUIlH'gu iu cum inteiro sue. 
ces~(}. ncccnder lima Iam. 
lInda . mediante o ron taeto 
de lima rIisposiçiio !la lam
"lida com a pé lle do cha
UH/,do peix e ch:et rico, qll ~ 
nfio (. out r o StlUÜO o .Pora
nui' " . ori undo rIo rio Ama. 

IZUJH!S. 

!' r,)ximmn ente o proles.or 
Bel'n ard o ]l,1!,imn irá r 'lr1t " 

II Hio e installu rn o ~ell aqull· 
,·il, nnol {'~t~\lJ" I('cim eI' to de 

IIri ivCI'81ieS da Cll pital do pais.II p.lI'~L illamifilll', Ill"I ''l is. uma 
parte. desse "n ~ illo t'xnlusi· 
vomente empl'e1!1.\ndo 11 enel' 

_...__. ....____:. .... 
Quer ser feliz? 

Em .' l c~,~ Cios , amores. tcr sor
le, sauel e c realiza r tudo que 
r1ce~ia? Maude 1$200 em sdlos 

L~~~C~~s~~. P;fci7?R:~r d~hiJ:: 
nelrO, Que lh e indicu~ o mcio 
tlé ob ter tri ulllpho. põllsperid <l 
de. fnr tuHa c sa llel e. Nilo hesite. 

Cumprindo uma 
promessa 

Dumo , IlIrlJllcicllllc. p,·I r, h,leríl.<· 
&c que pódc rCprl'SCIlIHr !'U . li DlIII· 
tos {jus r; ; l ~sc.e Ipitor('H. a lit"gu lute 
t!ailR, Jj'.... ig'Ja\ r ~ pt~ l o l:r~ CU1"108 ,Ie 
Freit.t <: , ttuv('gudv IlU hb de JlI.' 

neiro: 


CV Cr!1;: 1 C ~ l [ll ti Jl OM'üte cumpr:r 
!1fWl p , {lm , !· t' I ~ «u : (. ti u i yu Jg ,: ~!at) 

d '} 1I1\.' :t1 pt"'ln :luol fue SR,' d do 
I! 1;,1 H':· HHHf Jtu t' utoc:' c;i,) l'stomp.gt\. 

Faço·u unicamente l {J m o lutmto 
ile. He. ulil As (h: SttuaS q t1e twUrem 
w 1D('·.~lUa nwi iifl lfl Uito tlUt.' era 
ti U!.h.'ciJo l Ul C!l~:i el'lIlO lkenl ~ 

:~\ ) t1pparê 'IJO fl lgc,.. thTl,: •.Elle lo' Jrrro 
' ~: llit l ' do Ijst ·" nu·.g(J,. l liz l ~ IUlohd 
1e flh ~; ru p r:"P:r.:: flu. 

OR. CARLOS DE FREITAS 

De fnc lo, vivIa em conalllnle re
gime: qu,lquer ,"Imenlo maIs forle 
)~ovocnvs..me dlapepsls,delxa'V'.·moIodlapoalo. sentindo um peso boro 
·Ivol lia Meoa do eatomago. uma 
azl" InsupporlBvcl.

E de certo ponto em diante 08 
male. ao aggrllvaram tanto que 
mo Ijz~rBm p.n>sr alé que llbh!1 
ulcerr.. 1\0 eatomago. E 1110 duvhl0 
multo do qoe msrchava rara li 111
cera, pai. 111 Unha feito uso de In
numer08 pspeelllco3, InuUlmente. O 
mal aggrav. ·.e ollda vez ••ale: 101 

~u:~:8~1~:eded:;::rl~~~~~~ !mllii: 
xlr Clnlra. COlllll!lho abençoado I 
Logo 110 primeiro vld'o oomecel a 
observur melhoras. O pelO no es
tomago, a dOr de cabeça, OI desar
raojos gnstro·lntcellDsls loratTI dc
8apparccendo, c, agora. depol. de 
alguos vidros. p08ao nUlrmsr que 
çg:;:;u :::.d!c::!:::::::tc ,n.!:'~t!~. 

Paro quem 801l,eu anno. tegul , . 
do•. oomo eu, 6 natural que, ven
cendo e temor da publicidade, eu 
.ao hooltet em vIr a pl1bllco atte~ ' 
lar 08 beneficios que me trouxe o 
ElixIr Clnlra de Pnchury. Foi mea
mo uma prOmt SSA que fIz. E' um 
santo remedia, que faz realmente 
maravilha. 00 tratamento dOI ma
les do. IntesUoe8 e do e8tomago.

Ahl IIcs, sr. redacto" eue atlea
tado da minha aralldlo. que- peço
publloar como um l orvloo , hUllla· 
nldade lo!!redora•. 
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o V-dstacl.O 	~ , ••  ! -'. ~--:-I \':···································: 
:':::::. ~::.:~::~Ji [mpresa Nac. ~e Nav. "HIB~cke' i Cré~ito Mútuo Pre~ial 

fila J:)l\o Plnlo o, 1!l !f) Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Cari • 

,I IIR. Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». • Clube de sorteios deT eL lO22 -C::I:, po.tal lSil : . 	 • 

.\SS'QNA1 URAS 

; : SAlDAS MENSAIS 00 P ORTO DE FLORIANOPOLIS : 
 mercadorias 

Anuo NfI Crsp/t,,/: 	 $ _. '- - • 

~l::!~:o i: 	! Linha fpo.lis.-R!o de Janeiro ILinh a Fpolis.- Rio de JaneiroI Linlla Floria nopo!is - .-
Mê. l$(;ij(l ;: Esca la lt? l?l1y-S. FrancI sco Laguna. 

Numero a."lo<> 8200 .. e Santos. Escala São Francisco 


No Infulof : I (} T ra nsportcs de passsageiros • 

!1l e car::as. I Trans porle de cargas I Trans porle de cargaS. • 


I 	 11 üe Maf[~~~.Ire g=ie 	 e 
Trlme8lrtl 1~$()t!O I~ 1. 

Annunclo8 modlanle conlrncto : Pa ql~te ':~~I~&:I::::: ~;~i P,~~~: tc7 :N~:X' I':i~:t: :~:x. : Mais um formidavel sorteio
• <A,ma. » 23 	 • 

o. :~!~~:~"'~~~·:3o~~.fà~~'CS 	 • Saida;i 1 hora da madrugada . • 
4t Emba rq ue do Srs. passagei- Said ils ás IS IlUra s p. m' l Saidas á 1 hora da • 


.\ ~íg;'!:'n~~~o~ee;;l~R~~:a~~I!:.. e ros a le ás 22 horas das ves- madrugada. •
I
u!!gos !i""lgnadoõ 13 peros das saídas. 	 • 

~___~____-= 	 {os I atéOrck ns de emba rques alé O rúens .de ,emba rques Ordcns de embarques até 
.. - - - --- --- t\! !2 horas das vcspc ras dar, as 12 lroras. I ,ís 12 das vesperas • AI~r8 ~:OOO'OO~- t? saidas. 	 das saidas. • 

OR. RICARDO Ii - Ob,.,:.çõe~~:.::" ::;;~~':';~.:::1;~;~';;' .:~;;:::::;:. ~~,,;;~ i r DO 1oonnntnno 
GnTT~UA ai lo E' expressa mcn'e !"rohibida a acqt! ís iç1io de passagens :: bordo dos vapures , •
U IUI'."" I. «IWiI M~~~~~. (1 nwvilllcnl u dc paSSa l(ei ros e cargas é feito pelo lrapiche situ • I DI Ui III.UUU,Üuu I 

Ex-chefe de clJ-." P a ra mais in fo rmaçlics , na séde da _.

nica do Em'Oresa Nacional de Navegação Hcepcke 

' 


Hospital do O 	 ii rua Co nselheiro Mafra n.' 30. .. Contribuicão 1$000 I 
NUerllberg i•• ~~_~$~~.,~~J;.:J.,©f;;: § ~ ~~ ,,'4.m '~;~~~ ,ª~lU~: ;::••a~./i!i.,uall_ 

~ 

• . . 	 • 
Formidavel... Fantastico...(Prols. L. Burkhardt I 	 Christovam Colom

e E. Kreuter) 
bOI ttria canoniudol::.--------------~~ 

Especialista em !loma, 14 - o jornal «La 

I ü'w'gia Gm ai Stampa» reproduz o boato de 

\.; 	 que o Papa Pio XII pretende 

convocar o Concllio Ecumeni

Alta cIrurgia, gyn e co, provavelmente para 1940, 

cologia (doenças de com o fim de proclamar o dog


senhoras) e partos. ma da Assum pção e proceder 
á canonização de ChrislOI'amCirurgia do systema Colombo . 


nervoso e opErações Esta nova versãu, entrelanto,

de plastlca. não merece mais crédito do que 


Coosuliorfo li rua Traja oulras que têm circulado, ao que 

co. 18 (dos lO iÍl> 12, e se diz nos meios religiosos . 

dOIl lá iÍs 16,30) h!e- r~ecorda-se que em t892, quan 


pbone - 1,285 do da celebração do quarto 

Resldencla ú. rua Es centena rio da descoberta da 


America por Christt..vam Colom
teves Junior, 20. - 
bo, foi lançada pela primeiraTelelluollo __o í.151 
vez a idéa de inic i~r o proces
so de canonização do grandeAUGMENTEM SUAS navegador. Estudando· se, poVende-se uma casa VENDAS ENVIANDO r~m, mais profundamente a

há um anno construida, si questão, as difficuldades que
tuada a rua Piazza (Estre ito), 	 surgiram para fazer luz sôbre 
com 450 m2, tcndo água e AS ENCOMMENDAS URGENTES certas faces da vida de Colom
úS8a rua bo liveram como resultado osanitaria. Tratar á a 
'1'iradllUtes n. 3, Florianopoli~. 
47 30V!il 	 baQ~,~~~o dOá pr~~~cc'r~'a.aç1iO do IL.;;;;;---iJiiii--;;:;;;;;;;:;;;;;;;~~~~~-;;;;;:;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;~vla.COMDOR dogma da Assumpção, salienta

se que actualmenle não se acre 
dila que 3 id ~a possa interessarDr. Augusto de Svndicato Condor Ltda. Agentes I 	 Carlos Hmpcke S.A. 
ás aspheras religiosas,Carlos Hoapcke S.A. Rua ConsePaula lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 Matriz: FLORIANOPOLIS 

MEDICO I..._~._ - -- ..._-----_._..._---_ ...._._-- -_.__.- Ffltais em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,------ _ 

7' DlelÇlI de lIIaborill-	 Laguna e S. Francisco-Mostruario em Tubarão 
-., Partos 	 I(asa Elec;; 
-IDMa. - . 	 REFRIGERADORES ELECTRICOSvende medidores e

(ONStlLTORIO installa os «quadros»
RUI Victor MeireJles o . 26 mesmos.as 10 1/2 e das 2 ~$ 4 horas 	 para os ~Ii~·~ 

Tel. 140& MEDIDORES DE LUZ Preços modicos.Realdeocla: Visconde OllTO . ----- ' ·~·~ :~;JrG:5ff
Prelo. 42 - Te!. 1355 	 Precisa V. S. de medidor para sua instai· 


lação? Procure obter na INSTALLADORA Rua João Pinto, 14 - [~~511'>~\: ,~~ ~ 

DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 
 Serviço garantidO 

« Chacara » SIEMENS, com absoluta garantia, porque 

é o melhor. 
 18 v.-45 


Vende-se uma grande cba- R. Trajano, 11 Phone 1674 

~~!~' ~~fta~ôaá~~~~e~ef~fi~:: ~~rlO9;.;;..______________...;V_-_-7_7__-r I 

ras, pasto para 8 a 10 ani

mai8. e bOa água. 


Vêr e tratar com João 

Bsl8au Morro do GeraldO 

(Capoeira.) 
 Dr. Joaquim Madeira Neves79 15valt.·· 4 

~-=-~~~.:st~~~~~"""-",,--==_fP'Medico - OculistaI Vend~~ @m prestaçõee-Garant!3 de 4 aniiv.Formlldo pela Faculdade de MedIcina da Unlvl>r",h!!!fje 
lio RIo de Jaoelro Dors mOdelos (de 90 e de 120 litros)Or~ BO!ClI Vianne 

DE IImbos de uma ecoDomlll surpreheudeDle, polsj em 24
Trlllamento cllolco e olrulglco de todas ali molea.ills horllll co030mfm meDos tOerlllil eleclrlco) do que um

doa olbos ferro de eDI/Ommllt em 2 horaa oie servIço.:', CoDJui&:rio 6. Rua 	 I 
Cura0 de aperfelçoameolo nll especialidade. com o dr. NOGUEIRAJoio Pinto o. 18 (so Paulo Filho, 00 Serviço do Prof. David SIIOIIOO. no HOII- Mantemos em depósito todas as peças 8obrebrado). Consultas da pllol da Fuodtçdo Ooffrie-Oulole do Rio de Jaoelro Milhares d. C..radol saleotes e mesmo mecanismos completos.t 6.s 8 horas da tar Comp!ela IIPpardbllllcm pnra eXllme~ de IIUII especllllldade: O Elixir d. No...olra

de. A08 pobres - Eleoll'icldade Médico, CllolclI Oerlll • o UD ieo depu Tati vo que Em CIISOIl de dellamIDjoll 03 propr!etllrlol sndo allen
Consultas no HospI COD!DIIIIS dterlcmenle dlls 16 dt. 18 exhib. _ prova IMnpre dldoa Immcdilllllmeole. Bem necel!!ldade de IIg1IlIrdllrem 
tal de Carldade. é.s CONSULTORIO Rua João PIOlo 7 lIob. Teleph. 1466 com nUToe atteatado. o 

••u valor aarativo J 	 :e~~~d~o~s!~;~~so~mdS'; ;!~J~~ro '! ~~rWI:II::.rj:D!~~~8 horas da manhl. RESIDENClA: Rua Tenente Silveira 117 TBLEPB. 1021 
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o ESTADO, 15 de Março de 1939 

I II Espostejaram a Tchecoslovaquia I
Diversões 1I Curso Catharinense de ~.Aadurez~ LONnn'jl.'-',14 _ ]'10- Social I'''' " o presidente Slovaco 

je pela manhã, depois e!!ectivo será eleito da·
MATRICULA da reunião da dieta Slo· qui a 15 dias. 

RADIO. - N.. ondos de 25.29 Achá·se aberta a matrícula do Curso vene. em Bratislava, loi Igualmente se 8í'pa- Marido de ••• há 


:'~;,;, J:.5~,,::'dt;~,s. \;:'~~;;áo ?~: I de Madureza, que funcciona ã Rua João ~~~~\!~~d~loa"a~~?:,P;I~; ~o~r~~in~f~edc:sl~~~::~:: alguns annos 
. h II Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. I noo;m.~ n pA I' C AJnOite O seguinle programma, oro' 	 d'd 1I .._~-- ~ ~, 06 _fa '2!! _\6- ·!lrpathice. que est" Num C:unCUliO de ffiãfidos. rio de Florianopolis: Os interessados serão alten I os na públicu Tcheca. sendo invadida por tro org.nizado hii .Iguns .';nol20.20 - .World Affai,,». P.- séde do referido curso, diariamente, das Assumiu o govêrno pro- pas hungaras. em Boston, o jury coneedou

le.lra em inslê. po, H. Wickhom 15 ás 21 horas. 	 visorio du República Slo· Acredita·se que. pela o primeiro premio a um c.~
Steed. 	 I vaca o dr. Tizzo, que absorpção da Ukrania valheiro de 35 annOl, c...do 
gra~.;,:5d;nO:'i~:d,:~I::::;.i~~ ~~~ . 52 30~-14-- ~~~v: À~ e ~~b~n:~~e: ~~~~~\~iCva~n~:~lo~ia te~ há 10. A. numero....irlude. 

que lhe val.ram • laço lorlm 
a OreiJes!,a de Variedado. clã B. -:;:::---~- -'--'" . I" 	 quem pediu protecção I fronteira commum. 1st..: estiva sempre d. bom
B. c.. e Gon. Crowley (b.,itono), U ensino re Igloso nas es- ULTIMA HORA I para o novo Estado. Tropas alemãs inva- humor pela m.nhõ, .nto. do 
.ob • regoncia de Cha,los Shad I colas públicas Fluminenses \___ diram a ironieira tche almô'lOj luloriuv... mulher 
well. Compere: Anthony Hall. .\ ESPORTIVA- ca, oecupando a cidade • dispôr livremente .ôbre o. 

21.0~·-21.15 - Notici~rio . em Niterói. 14 _ O secretario ·1 I de Mordwska ·Osluwska. ga.tos da casa, deelar.vI quo 
po,tuguos e !'lot .. ~.m.nalS 'ObrC l 'le Educação e Saúde Públi _, . I .,f:.J>_ _._ .' $A!"!.... __ _ As tropas tchecas qUI! • e.pô.. cozinhava melhor 
o ~eread? do. douvado,. do AI- CIl do Estado do I~io baixou, .RIO, j" - l'o!am mUltI? a' l ~.1~ se achavam na Ukranill' do que. propria mai d.II,;
godao (so n. frequenela GSE ontem. ao director- geral do Dtma(\os ~)s tr~l~os realtza· ~ _ Carpathica reeeheram era ponlullissimo á hora da. 
11 .86 Me/.). Departamento de Educação dos, domingo ultImo. na la-	 ordem de se retiruJ' pa· refeições; mostrava ' sl am.v.l. 

21.10 ~ :Unbor." Tomorrow •. a seguinte portaria: «Reco. gõa Rodrigo de Freitas, on- --- --- ra territorio neutro, na mesmo no lim do m~•. qUln ' 'ri 
P~ça .m '"91.s .seupt. para o ra- mendo,vo6 baixeis a08 pro- de será disputado o mais Poderá ser o limão a base Rumania. do o dinhQiro .seass..v., e 
d,o. por f Ale. Pemb.rton. A- ressores sob vossa jurisdic- c~Jll~ol'rido Campeonato Bra Ic1a economia de uma regifto') - ______ só Slí. dO anoitece" com I 
ple•• nt.çao de Anthony MaeDo- cão a necessaJ'ia portaria sllell'o de Remo. Póde. Exemplo disso é a ilha sua propril ••pô... A virtude 
n.ld. .. . ., al'im do que, por occasião da Co~ ~xcepção,. apenas. das IDominica, entre a Guadalupe Chegou ontem o corpo princip.1 que Ih. du o pre

21.40 -. NOllelarr~ om ,nsl.,., matrícuu nas aulas púhlicas guarnr~.()es p~ultstas e de e a Martiniea. E' o principal do aviador Presser i mio, porém foi esta: não vi
.~1."5 .. S,gnal ho,arlO de G,ecn- do Estado, façam os puis, tu- parte dos bah!anos.• todos os centro de producção de li· , nh. par. cu. 'em pa".. 


wleh. . t(]re~ ou l'espoDsavcis a de · concorrentes Inscrtptos nes-I miíes do mundo. Rio, 15. - Chegou ontem á com um. lomb,.ncinha pol. 

22.00 - B,g Ben. A Orehestra claraçào da confissão religio· se. certame deram s.eus ~1I' Os naturais utiii:oam geral- uoite, a bord" do vapor "De!· (:~!ft da sogra... ~ut:m con 

de Cord.. do Boyd N~ol. 58 cm que devem ser instrui · SDlOS regularmente, InclUSive men!e do Iruto apenas a caso Valle», procedente dos Esta- tinulva, mesmo depois de 
.9~30 - B'9 Bon. Fim d. tran. dos seus filIJos, tutelados ou alguns «tiros» que não pu ca, cujo Sumo é extrahido dos Unidos, o corpo do mal- casadot 81 chama, de .mamãi)t. ?--


mlSs.o GSE. . _ . assistidos, cumprindo ser ou- derum ser cOlltrolados, sal· para a conrecção de um azei- logl'ado aviador naval capi. 

22.30 :-: !'.n.m....o GSB: B,g servado o que a respeito dia· vo um ~o «oito» .gaú~,ho, te aromutico. empregado na tão de COl'veta Guilherme 

B.n. Notlclarlo em .esp.nhol. nõe O art. 1:l:~ da Constitui- .. u,~ se afhrma ter feito li e composição de varios licores. Pressel', morto ~o desastre . .. ,.Q 	 . 
22.45 - Fim da lransmi..õo' çãO da Kepübiica e "dupla- 3~ . , . _ . São as mulheres que ali ~e de aviação em Pens3cola. ;\).:\1\ hRiURIOS 

GSB. das, cnquanto outras não fo· Algumas. guaIDl~oes . del- Ioccupam da collleJta e do O corpo ioi hojll cOliduúuo 
N D O rem publicadas, as instruc- x.uram boa lmp~essao, lllcl~. beneficiamento dú limão. Os [leIa manbii, para a sala d~ . Acostumados a não malbararar ad· 

20~0 ~or~ .te~d~..:~: .~~r"~ çiíes 'de 3 de ,Julho de 1937, r a do~ caplchabfis" cUJa frutos, uma VeZ descascados, Estado do Arsenal de Mari· lectivos na apologia de Indlviduos1ve 
ClNE REX _ A'. 19.30 hora" Petlnls·ul' nOarelrt'gegl' ousloumseelnlltupÇr·eã.foerednO. ,Igura ~als desta?ada C WII' são utili:oados na fabricação nha, onde Hcou exposto. vulgares, estamos satisfeitos, hOje, em

Slln FreItas, no sklfl. de doces e refrescos ou eX· O morto rece\}eJ'á no Ar- reselvar, nesta secÇao amavel, um lugar

.BêINÊ Itp~RíAi. _ A', 19 e cia, no territori(l numinenae». Os catharinenses possuem Iportados a baixo preço para senal as honras de praxe todo especial para nelle inscrever a 

20.30 horl!, .Sob o regime fe- um «Q,~utro» com patrão que, a Inglaterra e os Estados Uni· sendo ali velado e guardad~ data anniversarla do nosso illuslre 
minino.. ~ a. conltrmar o seu titulo e u do~; . .. até á bora da suida para o - o quallf;callvo. aqui. embora já 
_ _ _ _ __ ___, for~a em que se e?contra, E .dlsso que alI se VIV~,. e cemiterio de São ,1 . 11,) Ilaptis. desgastado pelo eõilprêgo abuSIV? 

será c?n?orrente t~mlvel. se vIve hem - segundo ulrJr- ta, pela guarda de hODl'a cons. de tantls ,pennas lúuvamlnhelras, e 
Os carlOcus contmuam em mam o tituida de soldados do Corpo Insusbstllulvel - " . IlIustre conler-VARIAS progresso com as sua.; guar· de Fuzileiros Navais e por rdoeo sr. desembargadcr HennqueRepresent.llnte 

U I nições, umll das quais o «oi · O dr: Rose, biologista all1.cri- parentes e amigos. Fontes.. . 
Pessoa cOllhecedora do ra- to-, que após dE'scer o ca- cano, Inventou um apparelho A' tarde, será realizado o Dono de mvulgar cultura, S s. se ,mo 

mo cOllllnercial procura re · Acabamos de receber oRe· nal em trajecto de passeio, registradOr ultra-sensivel. para entêrro, saindo o leretro do põe, prlmaclalmente, como admlravel 

presentaç,)es, d~sde que se- lato rio dn Directorla do Ban. 1I0S 200 melt·os finais fez fixar em graphicos as reacções Arsenul de Marinha ás 16 conhecedor do vernaculo. não apenas 

jam bem remuneradas. In· co Nacional do Commércio, uma forte chegada sôbre o sensitivas das plantas. lloras. 'dos Simples brilhareres formais da 

formações, por obsequio, na apI·esente.do á assembléa ge- burco de igual typo dos ga· Diz o dr. I~ose que o calor, ------------- - phrase, mas das raiZES profundas do 

redacção do ESTi\DO; en- ral de seus nccionistlls, e uchos, batendo-o antes dos o Irio, a elec!ricidade têm acção Idioma. A essa qualidade impress!o· 

tretanla, caso lima iirma in- correspondente ao movimento 2.000 metros. forte sôbre os nervos das plan· Accusam O médico nantemenle valiosa num homem-de
teressada assim o deseje, do anno p. passado. RIO, 15 -- Os jornaill uc tas, registrando no seu appa de imperícia na letras que se pleze, junta a de hls· 

compar~(crá ella. immedia- Comparado com o Relato- centuam, em termos bastan· rêlho as várias sensaç.ões dos f - lorlador meUculoso e honesto, doia· 

lamenle, á sua presença. rio anterior, veritica.se seno te li~ongejl'Os, que os catha· vegetais, em face desses exitan ' pro Issao do de agudo senso critico e analy

sivel Ilugmento de todas us r-inenses detêm G «recól'de» teso Os venenos, não tanto os S. Paulo,14. - Iniciou- lico, de que deu provas legilimas

iIr!!fIlII-----J!!I!!III-rJI]!I contas que representam sul-americano de barco li loxicos vOlateis, mas os ciani- se na 6." Varn o proces- em paginas emiptas para a ~Revir~ 

__~______...~'IOv- 1:1 '1 movimento de negoc los d~ quatro com patrão, Msignl\· cos e cupricos, affect~m forte· so crimidal contra o mé· la do Inst. Hlsl. e Geogr. de Santa 


Regressou o major Banco, e m~ior:s seriam esses lado no último Campeonato menle o syslcma nervoso das dico Miguel Leuzzi. O Catharina» e, mais recentemenle, na 

numeros SI n'LO houvessem Brusileiro. reaiízado na Ba· plantas, Jlrocesso é movido por monographla primorosa ~ cêrca do 


. Mosc~!e~li . . sido submettidos a opportu. hi/l. Dolores Aversa e Her- Desembargador Maswenhas, a qU31 

.. ~I.O, 14. - Delxluá ho~e C1e. ! nus restricções ulJuelles ne- Segundo o prolessor Bradsal. cules Aversa, que accl!- recebeu calidas elogioS do eminente 

ltDl~IVLlmente c~tl\ cap,t.tal~o gocios, pela necessidade de O America, de Joinville, us cães aclualmente estão mais sam o clInico de impe- pré! fide!lno de Figueiredo. 

~J8~or Moscatellr. da !I\laç.lO medidas acauteladoras em abateu domingo último. á tu1'- intelligentes do que há cinco rlcla na profissão, res· Membro da A<ademla Cath, de 

Italiana, ~ que, há cer~t;l de momentos de mulliplicidade ma da Liga S. Luis, pela enta 8nnos atrás. Esse facto ~ ~Oo~~:b~~z~~~o-~Ihf 't~~ lelras e aciuàl ~resldente do IAsl. 

um. ,~nno, estava l!0 10. a de iniciativas, como a que contagem de 3 a 2. altribuido ao augmento do es- Hlst. e Geogr. de Sra. Cath., o sr. 

sei \ IÇO .do seu gove~n?. caracterizou o anno lindo. pirito de solidariedade e com- zia, que o médicoop erá- des. He~rique Fontes honra sobre·
° major MosclltellI 101 um A eloquencia dos algaris. O Ypiranga, de S. Fran. panheirismo entre os homens era, allegando ter a mes- medo com seu talenlo e sua cullura 

dO.1! commandllntes da esqua· mos registados nC's mappas cisco, derrotou o Anonso os cães. Havendo, assim, maior ma uppendicite aguda, o meio In!elleclual de nosso Eslado. 

drllhu I~?S <Ratos VêI t·~,e.sd·' annexos é a prova cabul da p,. enna, de ,Joinville, pOI' aproximação entre elles, os cães. qf ubando als~addoendça era Por motl'vo de seu annlvers.'rlo, 

IJUC rea .rzou o notave 1.l;t e BoJitlez do Banco Nacional do ~ a 1. que possuem o espirito ímilati- e I'e typ 101 e, e que 
Uoma·RIO, .em tempo recor~e. Commércio e da cILll"Íviden. vo muito desenvolvido, vêm a veio a morrer. foi cntem muito felicilada genlil srira. 

.~Tend.o. ficado cúm a, ~vla. c!a e escl'upulo com que é S. PAULO, 15 - A collecta apprender com mais facilidade lucy Balbato. 

çao _ l'tlrll~ar . os tres. S· i9, (] dirigido, e cuja succursal, em pró Fausto, arrecadada do· tudo que se lhes ensine. 

go,,:erno Itah8n~ deslgnara.o Flol'lanopo!is, há longos annos mingo último durante a par VENDE-SE A formosa genrlfisslma srlla.
e 
major Mosclitellt parLl ?er o,rl- está a cargo do dis\Íocto pu. tida amistosa entre o S, Altam1la Franzonl vê pass~r, hoje, a 

uma casa com grande cha dala de seu nata lido. Bondosa e 
521$000. precisa do affavef. receberá, ella, de certo. as 

~~~ft~~~sdO:anOps~~~aag~1~r10~~~ tricio SI'. cel . _G.uido Botl. Paulo e o .Iuventus, rendeu Avido de hoje cara, engenho e muitas ár
vores fructneras. Tratar com

quelles aviões. Acham-se retidos, nos Cor. 	 mais wlnhosas mãnlfestaçôes de esAntonio da Maria. Canto da lima.O offieial do Registro reios e Telegmphos, tele- RIO, 15 - A 2." peleja dis· tiNO ~~!~ Lagoll 
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cobrou ~emais: ago~a, ~~~~0~::3 A~~~~ioa~os~~~:~i~~ ~~~i~~ re~~I~u t:~~~~~R. na ~~~~~~~~~~ 	 Faz annos. hOje, o sr. dr. Iren, 
ou reshtu.e .ou sera dolpbo Kimel. Antonio Roaes, ____________-:.:.:.:.:.-:.-:__-_- __-_-~~~__ de Araujo, secretário da Segurança 

demltbdo Augusto Brege, Octavio Ba- S. PAULO, 15 - O Corin· : Pública. 
Rio, 15. - Um morador em cha, Jandira, João Maciel e thians excursionará domingo 

Angra dos Reis apresentou Pedro Ivo Gallotti. proximo á cidade de Tallba (I annlversarlQfesteja, hOje, seu 

uma reclamação ao correge- - té, onde medirá fôrças com 
 o sr. Thomas Gonzaga, contta-mestre 
dor geral da ,Justiça Humi- O ministro do GUei'ra de- o campeilo local. da Escola da A.~rtif!ces.~, 


nense, contra o orricial do clarou ao inspector geral do 

Transcorre, hOje. o nat.liclo do

~t~gi~~:u~~~il ::ma1~;a,Di;~~ Pn~~:~ç~~ :trtt~~todo~u~an~ Fez-se substituir sr. des. Heradito CarRelro R!belrO, 
fncto de o mesmo lhe ter co- didatos á Escolll de Inten por outro nas pro- Representante: A. Gonçalves Santos & Cia. I	que adualmente reside na (apita! 

Federal.brado 113$000 pela realiza- dencia, deve ser dispensada vas de um concurso 

ção do seu casamento, como aos sargentos candidatos ao ~~68~------------------------~--1~~ 

provou. curso preparatorio da mes- RIO, 14. Foi appro =========:.:::=::=::==1:5V:-=3=:;,Ida ~~~~.esr~e~~ s~:I~ 3·~~!~:{S~!~-

Considerando que o rele- mu escola. vada o acto do comman rllz.
dante da Escola Militar 
determinando a exclusão 

~~~oc~~~~~~tur::~~~ d~Il:$Ógodi~O - ã- o-e-x-t-ra-h-id'-o-n-o--c-a-rv Dr Pedro Catalão Clini~a ~édico. 
FAZEM ANNOS HOJE:corregedor. depois de longos municipio de Caçapava 	 • ClrUrglcado candidato Nuno Car

fundamentos, determinou que PORTO ALEGRE, 14 - O pena de Menezes das de das molesüas da cabeça e pescoço Sra.: Mariana Stulz. 

o omcial em questão restl- resultado do exame do caro 
 muis provas, visto que ESPECIALISTA EM Sríla.: Elzl LIBocki, gentil e dedl
tua, no prs10 de 8 dias, a vão extrahldo no municipio esse candidato, na pro OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS cada gelenle d3 liYlàrla Schuldt.quantia cobrada a .mals, sob de Caçapava veio 	 provai' va prática de geometria Consultorio: Rua Trajano, 18 Menina: Sonia Daux Boahald.pena de ser submettIdo a pro- Que o mesmo é de primeira e trigonometria, fezse Diariamento das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas SIS.: Joao Ramalho XaVier, Raul ces.o administrativo para a qualidade, não contém enxo substituir por outro para
conSequllllt .. dômi:;s!o. fre e produz 5.000 calorias. realizar a citada prova. '·--4:;:3;---------------~V:---;2~3--I'~~:~~' aÍt~I~~n(~ion:~~opo;tllVaro 

o sabão 

~~YIBaB. BSPEOIALIDADE" 
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (Mar~a reglslrada) 

......... '.St.:r •••••••Ie... , 
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