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Favorave:1 á guerra para e:xp~rgar oOE§tado mundo dos bandidos - -,', ' 
PRINCETOWN, 15 (U_P.) - o grande ' mathematlco 

Elnstein, ao celebrar o 600 anniversario de seu nataliclo, lez de
Director-gerente· Altino Flores 

o MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATHARINA I	claraçoes, nas quais revela ter modificado os seus pontos-de-vls
ta relativamente ao pacifismo, mostrando-se partida rio da cria
ção de uma c5rte suprema de sabedoria integr~ d <l pelos princi
pios scientistas, philosophos, artistas, poetas e magnatas da in-A~N~_ xx~~ :~~r - - Florianopolis-Quinta feira, 16 ~Março de 1939 N. 7615 dústria do mundo inteiro, os quais representariam uma especie 
de consciencia da humanidade.

' : Mediante a expressa0 de suas id ~as, a citada cOrte seria 
A idéa da realização '1 de enormes beneficios no transcurso dos tempos, influenciando " 	 I 

do Congre5So Pan-Ame	 1 ~~CI~~~:~:~!~i;':~~O ~c~~t~~~~e~l~e~~~ia~~ standards, de padrOes ,
Cenfie no seu dentista.

riCitnO de Estudantes 	 Por intermedio do seu biógrapho, Gordon Garnedi an, re· IVARIAS I
Elle recommenda KOlYNOS 	 velou que mudara o seu modo de ser pacifista absoluto, para 

pacifista activo, justificando 11 guerra para livrar o munde dosRIO, 15 - Promovida pelo 1l0rCjuc limpa de um modo dif --- -	 bandidos, nao acreditando na eHicacia do pacilismo absoluto. Gremio Literarlo, da Escola fcrcnte- scientificamente. Usc de Enfermeil'as «Anna Men
des». realizou· se nesse es Kolynos e ter:"l dentes brilhant~s 	 aU~~/!;~f;~~eP:~:~~:: 

o sr. Oswaldo Cabral nilo tabelecimento uma conferên e um sorriso encantador. poude efrectuar a leitura, c ia do secreté,rio geral da I~~,,~~_~,.!!~~es - OU~~~.:..~1IZ.}t~~IA Itão ansiosamente espeVijiilo dos Estudantes. o uni 
versitario Antonio Franco, 	 rada, de parte de seu iConlult.1 dll 10'" 12 • det16 íl 18 - Joio Pinto, 7 IOb. - T .1. 1456 ~ 

trabalbo sÔbre a Laguna, sôbre o programma defsa no Instituto Historico eorganização de classe, que 
congrega cêrca de !lO 8SS0 Geographico. Morr 

Hoje, porém, ás 19.30 eu eleclroculada !ciações de touos os Estados. 
O sr. Antonio Franco dls horll8, na séde daquella RIO, t5 - Telegramma de Fortaleza relata que 


81>rtou sôbre o nrOl!"ramma 
 al!a instituição cultural, o commerciante OdiJon PereIra, com o rim de resguardar 
á I"UIl Feiip[le Sebmidi, sua quinta, dos gatunos, electrificou todas a!! cêrcas de-<:dessa entidade, .la_zendo tam- O demente foi communicar ao chefe de s.s, farl!. a dita leitura, arame farpado. Pela manhã, SUIl cunhada, inadvertidamen

~~:a~~a j~"P~~Wdl~S ddo:Sd~e~ polícia que ia assumir o govêrno do Estado que, ncredltamos, virá te, quando pendurava a roupa ao arame ficou presa I!. 

'último congresso da classe. I 

firmar os dotes de en- alta corrente electrica. Aos gritos, acudiram o sr. Odilon 

Continuando, disse: «Os 1 BELEM, 15, - O SI', I - Chamo-me Pedro thusiast:l e incansavel <a aua espõsa, ficando presos tamuem. Depois de desligada 


resultados a que cbegamos Salvador 13orbol'ema, che <Jôes e não tenho satis · investigador de nosso a corrente verificou-se que a cunhada do sr. Odilon es
ne~5R. ft ssemJlea n os 3D! 
l ' • le de PlJllcill , estnva em , façõe!! a rlar 1\ s u b8!t~r- passado, qUII todos lhe , tava morta, e elle e sua espõsa gravemente feridos. 

mam a organizar este Ilnno seu gabinete, quando ali I nos. Não admito mais reconhecem, 


penetrou um indivíduo perguntas, sinão decre- Seja-nos permittido lem- ••••••••••••••••••••••••• 

de Estudantes, reunindo re ulto, de roupa clara, que, tarei immediatamente de brar que a entrada é • • 

Jlresentações de todos os sem rodeios, declarou: missões cm massa. franca, sendo convlda-•• 

palses americanos, tendo 

o Congresso Pan-Americano 

como uma de suas finalida POllci~,eV~o~hoCh:f~os~: 1- ~f:: !O~s~~~~~ !~t~~~:~ •• IuII~ : [ • )J~-J -. 
presença afim de tomar de hoje, todos quantos se - 

ricana ou Federação Inter 

des ' a criação da séde ame 

posse do cargo de ioter- ENXAQUECAS? Interessam pelo progres- • • 

nacional dos Estudantes •. 
 t r t d lo" A - so culturll.l de nos,;a • li 	 · 
Ist6. triste, mau amOr' ~n~~:tr~on:!~t:!~~~o ~~ ':~;:~r~ve 	 ~_ I:: , " tN;,USSO E~~S~~:H:~I~~~~~~o e::.terra. 	 , !.: 

Comprebendeudo que .tiN O ~~~~~ De ordem do ministro d~
Teas broDcblteJ se tratavll de um luoa- 'frabalho, o director do Ser 

Elt6. co. tosse tico, o cbefe de policia viço de Communicações, com Morre diariamente gl'ande 

I' leI do Nosso Senbor, chamou um luncciooa- PEIXE MONSTRO referencia I!. co~sulta lormu número de syphiliticos 

S6 te lalva o CONTRlTOSSE! rio, ordenando pl'ovidên- Lisboa, 15, (U,P.)-Ao lar- lad~ pela SuperIOra do ,Gym Para combater a l3yphilis 

cills para que recolhes- go da p~aia de Nozareth foi naslO Silo .Jorge e da E~cola. , I é um dever imperioso • 
se o entel'mo ao Hospi- pescado um peixe de gran- Normal LIvre. de Jabu,. S •
MElAIS PARA cio_ Ahí, este, ao ser in- des dimensõcls, dizendo se Paulo, sÔbre S.I são conslde usar o • 

terrogado, irritou se, res- que o mesmo mede cêrca de r.ad08 contrlbumtes .dO, lns. I ;0;1l1li'.,!"I ~, ~ I •

A GUERRA pondo: 2:3 pés de comprimento. ~!~~~s~~:es Cl:~o~rc~a~~sd~s :... .....:a::a~~'J : 

WASHINGTON, 15 (U. P,)· • ~~~~id~~~~oa~rofi~:io~~r:c:~ • 0 110 FII DE VINTE BIU NOTA-SE • 


- O Congresso, em sua a C ld dI. estabelecimentos re(eridos,. 1 -0 sangue limpo de Impurezaa e bem catar geral. • 
ctual sessão considerarl!. as a as a mperalrlZ communicou que, de con(or _ 2°-De8llppareclmenlo de manlreataçile8 cutaneas de • 

~:feOnS!~en~~ ~~n~e~a?: ~~~ O proprletllrio desse importantp. estabelecimento midade com o requerimento. orlge~0~~8~~~~reC!menI0 completo do RHEUldA1'ISMO, • 

slcos que seriam urgente- balneario. distante apenas 34 kilometros desta capi- ~~n::~:~e~eb~~etod~· ~~~4,d:. dores :o~.~:::~p!~:t!:~~o dga!U~:nfle~~!~g:, sypbllltlcaa • 

mente neces81lrios em csso tl1l, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus, ainda nos termos do decreto. e de todo! 08 Inoommodos de luodo 8yphlllUco. • 

dtl guerra, existindo possibi- ida e volta. a 5$000 paI' plis8agelro. de 18 de Agosto de 1938, silo. XIR 9r:-~-2. :Efc~~h~a~~~:oI:t~.l~~~!t:~el~~u~~l~.o EL!· • 

IIdades de que certa psrte Partida ás 8,30 da munhã, regresso ás 3 horas associados obrigatorios do. E' um depurativo que pOlsue atteatado8 do! HOBpltal.. • 

do programma veu ha a ser, da tarde, Ponto de partida: Conselheiro Malra, ao mencionndo Instituto os em-. de eap8olahata8<108 Olho8 e da Dyapeplla8yphDltlca_ • 

rtlalizada com a cooperação ladil AdaoS Asalfbabnnddeogsa,' e do mesmo ponto, AS I ,' 30, a pregados que sob quafquer • VIDROS DUPLOS - JI!. se encontram I!. ven
d d t t d G 	 ".. fôrma de rem~neração, pres da contendo o dobro do liquido e custando me- • 
e°Mari~~~.amen os a uerra Empresa Ferreira raz o trunsporte para aquelltl tam serviços aos estabeleCI • nos 20% que dois vidros pequenos. , • 


Muito embora o público lJalneario a 5$000 por passagtllro, ida. 30v.-20 mtlntos de ensino, ••••••••••••••••••••••••• 


olhe para 08 canhões, cou- .----------- -- • 	 O CAPITULO FINAL raçados e aeroplanos, como De conformidade com os 

rllctores da defesa nacional, CongresSÕde aldeãos I Preso Hamburgo dispositivos do decreto 22.042 

os (uncclenarlos responsa-	 em de 3 de Novembro de 1932, DA GUERRA 
veis pela polftica parecem catholicos I R I que estabelece as condições 

fe~':::~ dC:d~p;:~ar~~:. ni~~ PARIS, lO _ A Juventude um tripu ante do • lU ~dU~rS~~i~,h~Od~~s o~e:~rp~~g~a Hendaya, 15.-Tudo está preparado para 


I I d- 'bTd d Agricola Christlt da França SOlres» - O capitulo final da guerra espanhola. Prevalece,

~~s~r:nd~:~toc~:03! I ~:tee ~eO~C~:zdia!n~Oesl:á D~~f~~ra~~ !o:t~:r eS~:~ua~~~~~osa~é1'ãi porém, a opinião de que os protagonistas da 

rlals capazes de rapida ada·. RIO, 15. - Procedente de de Março, ao Departamento derradeira sc:ena do drama não serão as tro
p.tllção I!.s necessldlldes mo- Cseu anmverSllrlo .cám um Hamburgo, está no armazem Nacional do 'l'rabalho uma pas, a artilharia, os tanks e os aviões, mas os 


~'iierna8 de uma guerra im- on~rrs:3oÓ~e jreUOlr ~desta 5 do nosso porto, o eRaul relação contendo o nome de generais das duas partes: Franco, Miaja e Ca~ 

prevlsivel. cap a. ~vens a eãs Soares>, do Lloyd Brrsileiro. seus empregados menores d p' b t d 

O grupo de metais para e aldeãos cathohcos. _ Um dos seus tripulantes po bem como a data e o Ioga' ca o. erslstem OS oa OS e que o general 
ligas de aço, manganez, tun- A J . ,A. C. t.em sessoes em rém não veio com o vapor. de nascimento de cada UI; Miaja mantem conversações diarias com o 
geteno, cbromita e nickel é duas mIl . Iocahd';ldes da Fra~- Ao que se inrorma, ficou na- Estando, pois, prestes ~ quartel general nacionalista, installado nas pro
freCluentemente mencionado ça e edIta um Jornal que tI- queHe porto alemão, preso expirar o prazo proprio para ximidades de Carbanchel, e de que se tinha 
na dlscusslto pol1tica como o ra,;0.000 TfemPlares,. I pelas autoridades poliCiais. a remessa das referidas rela- chegado a um acôrdo virtual sôbre a rendição. 
que edeve» ser armazenado ssns c ras n1l:0 . mc uem Trata-se do' paiolelro de bór- ões a Iospectoria do Tra- ._ _ 

para tempo de gcerra; mas 09 ~.Ieren;os dfemlOCmos qUII do, .Alfredo Rodrigues de A· galbo avisa, por n03SO Inter 

lambem se cogita grande- par IC para0 o ongresso monm. medlo a todfls os Interessa-I OLHOS OUVIDOS 

mente do cÓbre, estanho, Jubilar de Paris, mas ~stilo O motivo da sua priilto, d08 q~e ainda de acôrdo co~_ Dr. Joio de AraujO-NARIZ, G'ARGANTA' 

zinco, mercurlo, antimonio e agruP!l~oB numa ASSOCiação segundo Inl(\rma a trIpulaçao os dlspósltivos do citado de 

muitos metais pouco conhe- es~eyaÀ C d I daqueHe vapor, residiria no creto os empregadores que EIP.clllltt. do C.nlro d. S.úd. - Allllt.nl. d. prol. S.nlOn

eldos mas techolcamente im- .. ., como ec ara facto de ter alie tentado, ao nilo 'd e r e m cumprimento
portantes, como o molybde- o seu esm~Jer, elJ~o~tro~ a- que Informam os Alemães, I!.quella exlgencla legal esta- I (onsullas dlarlas das 4 as 6 1/2-Rua Vlclor Melrelles, 211-Tel. 1447 
num. gora na VI a r,!ra a • ra.n- comprar em Hamburgo mer- rão sujeitos á seguinte pena I:::===~~~=~~~~~~~~~~~=~ 

ça o s~':! cammho propno. cadorlas diversas com marco- lidade: multa de 20$000 a Ibõe8 de kIlos de mamona; IAssassinou o marido 
Professores franceses ~as reg;oes I campes!res da papel, dinheiro trazido de ou- 200$ correspondente a cada para Antuerpla e Llverpool, com 5 tiros de revólver 
contractados para a c~~~~:te a~a Sta~~a v;grç~m: ~~8m~~~~8:d~0Rl:f:vre, Lisboa meno~ empregado - elevada DO mesmo perIodo, loram ex- Porto Altlgre, 15. _ A srll. 
Universidade do Rio vigor, jamais se viu seme- - e!ll do~ro no caso de reln- port~dos de Pernamb~co 8 Carildes Dornelles Oliveira 

Ihante revolução espiritnal cldenCla. mllhcee de kll08 de mIlho. assassinou seu eipOso, o den-
Paris, 15. - Com destino a desde os tempos em qu e os As multas, no entanto, nlto - tlsta Satyro de Oliveira, com 

BordoulI. onde tomará o pa- monges e 08 mlsslonarios as Pllno quinquennll pOderlto exceder o total de O com mandante da Cia, do cinco tiros de revólver. 
quete eMaesllla> para o Rio percorriam para levar nos 2:000$000. 14 B. C. determina o com

:r~ J:~:~:i str~~~~I, !:~~r~ paiiloB a lnz de Christo. Plrldol PmluCnifdiCol~iO Durante a semana finda, 10- ~~J:t~::n!~s~~v\~~:' ~~qcUaet I Dr. Manoel Pinho I 
do Ic:;t!tuto de F!'!!!!,;!!. qu", ram exportados :lo Rle G. do le quartel, a partir de hoje, 

, fará aa Amerlca do S:ll ai· De alhlela Sul lil,3:;2 Bacu. de 6,,0;0, ari:n de comple!a:- /'lCUS car- Doeov&y de leohorae - Parloa 
iumu conferências sôbre a Londres, 15 -. O de- 3.525 caixas de banhb, 8.447 tlllcados; e, noproxlmo sab- -VIa. urtdrlu-Operaçlle.
lIteratura e o theatro contem- putado liberaI Mander in- lacos de farinha de mandlo- bado (18 do corrente), I!.II 7 deCI~~~C:d::::tO:Dd~:J~~•. 
poraneol. a professor dagará hoje ao primeiro ca, ;12.742 sacos de feljllo, horas, para o compromisso

Pelo mesmo vapor seguirão 	 ministro si o discurso pro- 8.507 barris de vinho, 4,996 do Juramento I!. BandeIra. CONSULTORIO: 
o pro(etlBOr André Péron, con- nunciado no dia 10 deste caixas de vInho e 1.967 lar- - Rua Jolio Pinto, 13 (sob)

tractado pela Universidade Beio Horizonte, 16 - JOSé mês, pelo sr. Hoare, sug- dos de xarque. O sr. dr. DeoclecIo Coe· Pbone . 1595 

do Rio Janeiro, e Paul An- Candido de Oliveira, conhecido gerindo a criaçao de um lho de Sousa communlcou- RBSIDBNClA : 

gon, que occupllrá a cadeira alhleta nacional, foi nomeado plano quinquennal para a Durante os mesea de Ja- n08 haver a8sumldo o cargo Rua José Veiga, 18(1. 

de Economia Po/ltica da Fa- professor da Escola de Viçosa, pacificaçao do mundo, re- nelro e Fevereiro foram em de. Inspector regional do MI-

cuidada de PhiloBophla do encerrando assim a carreira es· presenta a polltfca do IlO- barcadol no Reclle, para No- nl.terlo do Trabalho, nellte 
 PHONELl99 
RIo de Janeiro. porliva. vêrno brllannlco. va York e Marselba, 4 ml- &tallo, 11 6 do corrente. ,....7.0P•._______fIIiIil", 

.'. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Allllt.nl


o ~BTADO--Quinta-!eira, 18 de Março de 1939 
arnr:--=: ti 

í------~·=-~-------=====~=-----------------~ 

Os 
Medicos Parteiros 

e 
as Mulheres 

Os bons: ~r('(ij ('q~ P;l!1 C' iro~ Sab('111 C] llC os m ai :, l)('rigo~o~ ~ofrin1f!' n1() s 
das n1ulheres :-;:1 :) ~· ( ·mF' f(.' (,~1.U :: a d, ,:--; PC· l.l:' \.'ongp~: t l)(,:1 c illf1amaç,' ü(,s de 
!nlpoftal":t'.'s ~ ) :· f.: :I !~ : ~~1t :..' r ;:.J::. 

Os !;u(r i nlC'rH1):'; , ~ ~ 3 VCi;t~ .'·, '-:;~l i) t ~ll) gra n:.s qUl' lllUil~l$ mnlheros t êm 
medo de e!1!lIl1C!il(' C\.' l' ! 

A \ ' i<.1a n ~~ j!~1 ~ \: ::'1 illl\' rlln ! 

Para c\'it a!l c tt'a!ar :; .-.; c1Jn g-C' !'lõcS C a~ inflamaç'ues in t ern~s. e todo~ 
estes tcrri\'l~ i .-.; ~:ofr;,~w!li. o:: . \1 ~ C R t'g lllndoT Cesteira 5 cnl 0011101';'1, 

RrgU.'cldoT Ccsteira c\'i tn (" trata O~ p:1dccim('nto~ n('n'o~:f)S pl'orlu zi
(los pelas Il l(; h:~lia~ do u t vro, :l a :::mn. nCITosn , peso , dores c ('ülic ~l.; 111'\ 

\'c·ntre. a s pcrtul'h:1~ôC'~ c tloc'n~';'l:' dn 111 C? l1stru.lç'ão. al1cnlb. pa1ilkz , 
~'flnarelid :io (" h C111tTi'r:lg ias pro\'oC:l.c1a<; jJC'!os sofrim(' n to~ d I) \llcro, f r:l
r:ne7..a geral C' dcsnni!no, :lo fraqu('za do UtC1'O , tristC' 7. :1. '\ ;',11bi L:l.:-:::, palpita
Ç0êS. oprc~$ão no peito 0\1 no coraç~i. o. sufoC':lç:'io , f:11:a d e a r, tontura:" 
peo:-;o. cn.l nr c dClI'(,"'; (1 (> (,:lbes'a , UO!·ll1cn C'! :l. I1;lS cnjij\):->, cert a ,; 
coceiras. ccrt:1S tosses, pontatbs t' dores 110 peito. na::; ('o ~;t~s c Il :1~ 
(,;1deira:;, L.llt a tiL' a nimu }Jar~~ iaZl' l' qua lq ue r tr:tb:dlw, canç':l('c,:; c tt, d ~l S 
as p crigoS:l.3 ~ i 1t('r :lç t"l,,':-; da ~ :1u(ic c:1\1 ~ad~u )1<,1:1.5 cOn~CSlLJC:i c infla mal...'()(';; 
do ut~ro , 

Rrgulad(t t Gesteira c \'i~a c t rata (' :~ tn;~ c-ongcsttJ(": c il1;l:L1~1a~' !i(',; !lc, . il~! 
~) com('ço. 

R"f.1l1Ildor Gesteira l'v ita c t rt'tta t~l:mbCnl as cOlnplil'a ~ l)(: !; ín:f'rn.1.$, 
que ~ão ainda m:lÍs p(' rigo~~1 :; ,.io que as inn:-linaçt)(: ~, 

_,~ ._ _ _ ~~. ____ _ ___ 

p.,a examinar lIS phues! 
das ..aspirações naturais i 

da Italia» ! 
i 

ROMA, 1~ (U. P) -- \leali · 1 

t'~~~iI'i~ecu:~~i:~d::oim~\I~~I~I 
te a quéda de Madrid, o~ I 

~~:::~a~~~e~e (l~I~~~~~im~ell! 
phfl8~ aguda úür; fêiviüi.Hca·1 
çiies coloniois italianas. Foi 
ofricialmente noticiado que 
o Uabinete se reunirá ás 10 
hOfRS do dia 15 do corrente, 
sabendo· se que serão exa
minadas todas as pbast's 
dlls caspiraç.ies nllturais da 
ltalia>. 

DI, 118U6L BDRHAIO 
CLINICA GERAL 

Curso de especilizoção 

em molestia do Pulmão. 


Tratamento moderno da 

Tub.,reulose 


BRONCHITE-ATHSMA 

PNEUMOTHORAX 


Consultorio: RUI Joio Pin° 
to, 13 (Sob.) - Phone 1595. 

Residencia: Hotel GI6.i. 
Phon. 1320 

Consultas, das 13 as 1i5 horas. 
42-P. 

o 	 cargueiro Francês 
teria nauFragado? 

MARSELHA, 15 - Reina' 
inquietação 1108 circulos ma-, 
(itimos sôbre o destino do 
cargueiro Saiot-Prosper, que 
partiu de ArgeJia com destl-· 
no a Marsell;a, onde deveria 
chegar quarta-feira p!lssada. 
Esses receios augmentoram 
depoiS de recebida um/\ 
mensagem do eal'~ueiro «Ar
cturus., de viRgem para 
Marrocos, informando que 
na região das Baleares en
controu, boiando, pedaço8 de 
madeira e largas mancbas de 
oleo, Indices provaveis de 
recente naufraglo. 

('1l11l('r p. hoic 111csn10 

:l US:lr R rg ulador Gesteira 

_ .~ , __•••_ • • ____ _ • __._•• ________ o ' 

t 

Viu"!! .Insl'l'in!l Ororino 1. 11 Purtfl. Felipe O. 


La Pnrt:l ~ [umilia. ~ligu l' 1 O. L'! ""rIa e ~e· 

nlwr!l, Dr. Arthul' O. L~l 1'''1'111 l' ~el)l"JI·a. i\ln

ria Luiz" O. La Porta, Luis HnchB Vil"lo e 

familia (lIuôcntes). Luí~ Orol'ino e familia. eR 


- põ"a, f illlG3 , n,'r:ls, giJnro " cun!:nrla !lo ine~

quecivel e saudoso clle[\, 


ANGELO MA!.MiUi\[{Nj·;!{;\ L A PORTA 

"Idecido na cidade cio Rio de .Janeiro, a !l de 
l\-Jal'ço corrente, vêm, er.l]1pun~idos. agrl1decer pe · 
nhorudllmentl' a tndas as pps~oas que com palavras 
de conrõrto lhes mtlllif(>8t~rllm o seu pesar, quer 
pessoalmente, por cartas, cartü cs o teiegrnmma8 
Outros~im, IlPI'uveitrllU o ellSejo f.IIHa cOil\'idn, !l to
das as pessoas amigas e de 8ua8 relaçües fi IIssis· 
til'~m á missa que, em illten~iio á /lIma do prantea
du extincto, mandam rezar ~exta·rejl'u, li do cor
rente, ás 7 horas, na Igrt'jll de São Francisco, con 
fessando se d{'sde já agrutJecidos a todos (IUAntos 
comparecerem a esse Ato de nossa sonta religião. 

i•••••••••••••••••••••••••••••ê ••••••• 

' . 	 Oli __-'FI FRA- CE : 

= :. 
1•e 	 •e 
• FECHAMENTOS DAS MALAS: • 
• Dara O Morte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 
• 1"' n" SABBADO, ás 11 horas nos Correios. •• Par~ O Sul. URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PERU • 
• Q • cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 

: - Brasil-Europa em 2 dias - : 
• 	 A G E N T E S: • 
: ERNESTO RIGQENEACH & Ca. Ltds. : 
: RiU~ Con§enU-!~ro M~i;Fla, 35 : 
• Telephone: - 1626 	 Florianopolis •• ~~••••••••e••~ 	 ••••••• 	 ••8~••••••••••••• 

Os Estados Unidos pro

testam novamente 


\Vns!:!ngton, 15 O De- ' 
partumento de Estado .. om-. 
munira que () H. Crew, !'m
bllixlldor dus Estados Unido~, 
em Toldo, pI'otestou nCVf\· I 

mente contra as medidns 1':' 1 
nanceiras e economicas de

c relúóas pelos japon~se8 l' 


applicadas na China. O em 

baixadol' chamou a attenção 

URra o caracter discrimina

torio dessas medidas e para 
as notas norte ·americanas 
IIntariorcs sobre o mesmo 
assumpto. 

B~~~;;-ci~- -Crédito Po

pular e Aqricola de 


Santa Catharina 

DISTRIBUtÇAO DF. 


DlVtDENDO 

O Ballco de Crédito Popu · 


lar e Agricola de Santa Cu

Iharina avisa 11 seus aeeio

nistas que está pngando, em 

sua séde, á rim TmjlHlo n.O 

tG, (IM dividendos relativos ao 

2." semest!'e de 1!)38 (20." DI· 

VIDENDO). 


Fjol'illnopi~, 13 de Março de 

1!l:i9. 


O CONSELHO DlRECTOR 

100 3valt.-2 
 (HROHICAO exercicio financeiro 

Não degl\ulme! A sciencia progredIu c há uma 
de Alagôas encerrou-se NOViDAüE que n' ~ (\lveril. o seu caso. 

com saldo Maxlmo aigillo. Carta par!i: 

Moceió, 15-0 exerci cio finon- CAIXA POSTAL 1849 • S. PAULO 
ceiro de 1938, segundo dados 
publicados pela Secretaria dR 

Fazenda, acaba de encenar· 


..------~..------..--.....;I~~:O~~~~O~ ~:~~~ ~i~~é~S .. .~.~: 

11: 

ME.U AM\60, P(iR.~ T055(S tU 
~ci ~CONSE.lHO 0(.'1) RtMf;oio, 

EXCELENTE TONlCO DOJ PULMO[~ 

ceUa orçada em .. ..... . 
16.208:660$000, a arrecadação 
.. Hectuou·se em ('éis..... . 
14.!J42:280$OOO. Como fôssp , 
porém, rigorosa a com~res
são da despesa, apurou-se o 
referido soldl',

---Querser-feliz? 
Em negocias, amores, ter soro 

le, saúde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$200 em sellos 
e escreva ao prol. Ornar Khiva, 
Caixa Postal, 3407, Rio de ja· 
neiro, que lhe indicará o meio 
de obler triumpho, prosperida
de, fortuna e saúde. Não hesite. 

Inquerito a respeito do 
desastre com um avião 

alemão 

Berlim, 15 - Partiu paTa 
Dognlo, na !talia, o commis
são de iOllucrito encarrega· 
da de apul'llr «in loco" as 
causas do desastre do avião 
de bombardeio nlerr.ão, 'luo 
se precipitou ao solo nnquel · 
la cidade italiana, quando 
voava de Tri?oli com desti 
no a Steltin. 

AGUARDEM 
DIA 15 DE ABRIL PROXIMO, 
lOA ...1O....&. l.OIlO [11nJO~ 
 Salão Progresso

Joqam apenas 15 milhares I Rua Felippe Schmidt n. 5 
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o ESTAOOZ-Qulnta-feirá., 16 •. dO Março Cle t9:m 
2 

'1 sensa~ional pelêia de sabbaib>'p~ldIi;~l,lIi~ada 

áIsso~iavão dos Cbronlstas BspoDti\ros 


A pvramidalesca e pheno- · pontos da victória na phase ILaodulpho Alves vem toman Inão tem modificado o seu I O gremio campeão da cidade, Igadores, será dispenilida a gúm
mana! partida futebolistica ,Iinal. Marcaram os tcntos; do algumas providências, mod? de pensar, que é o de que não quer mais estrangeiros ma de 70 contos mais ou me-
entre os .possantes esqua- ,Jair a, Lelé, Luna e Lindo. al'im de abreviar a importan- se rIr de pactos e conve- em seu esquadrão, mostrou-se nos, sendo que 20 contos para 
driies» do «Escriptorio Hm- - te obra. ,nios», desinteressado no assumpto e, cada um e os restantes para as 
pcke» e -DEpartamento de Num t"eino do Vasco Pretende o governo da- .;;. Iassim, o America, que procura Idespesas de viagem. 
Estatistica», a realizar-se no RIO, 15 _ Os pro[issionais Iquelle Estado dotar a Bahia I A da.•a ,;,a }>artlda Ifcr·!::!ecer o seu conjunto, tra-I --:
proxlmo so.hbado, está apai- do Vasco, dispensados do de uma pr.aça de esportes fmahsslma tou de procurar Chiavone, allm O Bangu venceu 
xonando os -fsns» do popu, jõgo contra o Madureira Icom capaCidade para 40.()OO Estamos informados de que a de saber as bases do contracto. 
lllor esporte bretão. foram submettidos a treino pessõas. IFederação Catharinense de Des- Este expôs aos directores ru- O Banllú venceu o Fluminen
... Os «commerciarios htCp- no estadio de São ,Januario, - portes designou a data de 2 de bros, que, desvinda dos tres io- it, de Niterói por 3 a O. 
ckenianos· seguem amanhãltelldo como adversarios os A situação dos joqa- Abril proximo para a realiza- --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;_;;;;;;;;;;;;_ 

para o campo de _«conce~ · lamadores cruzmaltinos. dores argentinos no ção da peleia linal do .Cao: peo · .. 

tração.. onde devemo reah.j Foram disputados dois B -I nato Estadual, que sera dlspu- :---------...... -----.---- 
zar rigorosos exerciclos gy- tempos de 25 minutos, regis- 13 A· raSll5 A C lado nesta capital, çntrc os qua- Or. Bulell VI'I'O·na ALMANAQUE DO

mnllsticos e respirlltorios , pa trando-se a contagem de B D\lend?~ _Ires,á r-d _' dros do Cip, de ltajahy, e do 
ra poderem enfrentar o ban- t X 1. . . .lflglU-S~. 'e eu,çao Alhlctico, de S. Francisco. 


-(do advcrsario, com alguma A turma principal treinou Argentl!la, sohcI~and~_ deta- - . -0- CDRRI!IO O" ugllHA
csúbra». assim constituida: Nascimen- ihe~ so~re a sltuaçao . de Interessa.se O Amenca Consultor!o' Rua «li n" n » 

A turma dos ~estatisticos» to; Agnelli e Waldemar; Fi- varlos Jogadore: arge~tmos pela acquisição de João Pinto n. 18 (so- Está sendo distribuido 
"!ões da conceituada empre- Arma~dinho, Viliadonica, Ser~ ladaram para o Brllsil . re~ "ases" arg~n In~S brado). Consultas da aos assignantes do gran
88 aerea "Vai mas não vol· vetti, Gandlllla e Emeal C.omm entan~o. o act_o da ~IO, 1~ - O. conhecIdo emlS - 1 às 8 horas da tar

embarcou ontem em 18 a- gliola Dacunto e Seraphim' que recentemen e se rans- t t· 

de diario -Correio da 
ta", com destino a Santo An· __ - entidade brasIleIra , ~ Jornal san.o 10ao Ch lavon~ procur?u de. Aos pobres _ Manhã>. 
tonio afim de recupeiar u~ A B h' t . -La Razon» escreve. a dlrectorla do Flummense, allm ConsnJtas no Hospt Faça, hoje, sua assigna
energias esbanjadas na con- a _ la era_ um es- -Elies são corteses apenas de ver se o Iricoior se inktes·l ' . . - tUfa e receberá. !!queHe 
fecção de mappas, para con- tadlO co.ndlqno por o serem, e perguntam sava ~e\o concurs_o dos «ases> tal de Caridade. âs magnUico volume, repo
seguir, assim, equilibrar 11 P.ara a ~onstl uc ç.ilo do es- ap~nas para. s!lber,?u cum· argentl."?s: Montanez, Rudolf e 8 boraa da manhA. sitório de informações,
senAacional contenda que te. tadlO bahlano, o mterventor prlr um roqUlsJto , pOIS elles Cavadml. __________i 11 contendo, ainda, interes
rá por scenario o «tapete __._.__..______._____.. _.__..___ ___......__.._ _.___ ..._ __ __ __. _ _______ _ .__.._._ _ __ ._._ ____._ ..._ _ santes secções de lite

ratura, história, etc., etc.verde> da Federação. 
Hoje , pela manhã, recebe · Para assignaturas: 

mos do tecbnico Hostemo o MACHADO & CIA.seguinte cabogrnmma : .sun Rua João Pinto, 5to Antonio. 11; - Urgenlis FLORIANOPOLISaimo - Bozando .as delicias 

dll uma victóriii. lIl ais que 

garantida, enviamos n088118 

condolencias á (urma . IHep
 Attenção 1ckeniana•. i .. ·. 

' i,' VENDKSE lima excelIen
Regressaram te propriedade, á margem 

da estrada geral Estreito-Laos campeões ges, na localidade do Barra,RIO, 15 - Os jogadores cão, com uma xarquea1a, 4cariocas regressaram unte- boas casas de moradia com 
> ontem, de S_ Paulo, sendo água encanada, tendo umarecebidos com aPlllausos ca dellas installações para neloroBos do público, (\ue ol·a 

!,. ca!,;,!I\~Nlj li\. i3;;{A.;J!.Ll:.I }U.. DL gócio, galpão para (Iouso de numeroso, na gare de 1\1
Rio "; c J :~u:(;i::"9. tropeiros, estrebarias, opti·fredo Muia. Leonidus, Carvu mas pastagens, terras de lalho Leite, Sá I) o technico voura, matos pafa lenha, etc.Jayme Barcellos roram os A t;·~ ::; ;:l; .:'~ Cü - Tratar com Nicolau Anmais visados pela curiosidll  tonio Kretzer, em Angelina3 ;:1r. Eh1t, ,,;.:. te A.oz. .: '/~ \l ()de popular. (S. ,José). 

93 15Va! 4A Liga Carioca, além do 

premio de um 'conto de r(,is, 

)Irett"nde recompensar mais !' eJ~a .l? :: ç s. (;; ·~ tr:: ~ •.: orac Dil' E,:o.:t.,.ú· .:' B .aé.!. i~ J....trave z 

generosamente o leito d{ls tJ.o .Brasil, q\À.c o Au.to:.:cyc l 'C lu b ·20 ;~~ ra :.;.:~ J. t..~; tá !.' r..: ;:..l~

campeões brllslleiro. sando em. p rol'aga r:..J.a e ol'{:ani6 ;';' :; ~Ü {,~ v VI L C O~lvm:;S3 0 


A quota do juiz NAOIOl:AL DE ES~'i1A.D ~\S DZ RC DACBI!; c da :r üCVi" r ~\ !::SIDE:: T~ Dr. Saulo RamosO er. Mario V:anna, árbi GE1\ULIO VARGAS I VC!~O dec l ürar ;-"':'0 C' ALI. ·,o . : ! :~,v~ ~. . .F.:'! ·'-l 
tro do jôgo final do Campeo com q, u.e estou r ealisanuo () mc· ~ i"": o, ~ nt (;\ equip l::. ,tc.: r.;Q :~ ; Médico e operadornato Brasileiro, r e c e b e II Pl';:ruMA:l' I~OS B.?~SII,~ õe sua fabric a"5~ o .I :635$000 pela sua actuação. Ex-a8"I~t;:'~~I:oFlfb016saor 

Mio de JaDelro 
O America perdeu na EepeclaJlsta em Parias, Mo

ãc 14. 000T~~i~"l: ~~o :, P~:S~~:~,o~ "!~;o ;,~~:~:~ ~r~~;~ ~ · ~~i S leollas de Senhorao - Uro
Bahia It' gla - Traumalogla: Appaes tiv~ssem. saúJ uso,. r\ã o tur; d ~ t i ·l o at~ o : ~; o: l~e::,~ i.o r.. e No jôgo realizado domingo r~lbo8 de Ga880

r.llum furo, ou "t;a ~ . ho ~ . Consultorlo Rua Joio PInto, 7 
- 'relepboD8 - 1.641_

último em S. Salvador, entre 
o Babia e o America, do Rio ReeldeDcta: Rua VIsconde de 
vanceram 08 bshisnos por 4 Ouro Prelo, 11 - 'l'el~pboD" 
a I. Hortencio marcou o uni 1009. 

68 P_co tento dos cariocas. 

O Madureira impôs. se 

ao Vasco l ' or ser. a expres.são rl a ve r dade, assi.&no .. à 


RIO, 14. - O preHo rea  :.>r esente ,com b lllensa satisfaçã.o, podendo V;Sas" · fa~ :· " ·;·' 

Parteira e enfermeiralizado ante-outem, á tllrde, zcrc~ ãa pr esente '0 ·uso qu~ jul&ar~m c o'n".~.ni t.:n ~~~. ' · .' 


orrereceu ensejo ao Madu 
 liiploUllula 

reira de conquistar um trlum · 

pilo expreSSivo, traduzido 11- Flora Müller 
través da contagem de 4X 2. Rua Tiradentes, I i

Actuando com mais harmo
nill e ânimo, os suburbauos 96 30v_- 4realizaram uma proeza signi 

ficativa, pois coube ao Vas Vende-se uma casa 

co marcar os dois primeiroR há um anno construida, si

tentos da tarde. Reagindo • .r '..... ..,;;I.;:..-. ; ,=~ ' ''~ ,. ·.."'.w.:~;.·~'.ú~~ · ._' !,""f:"":7." ;.~;;i::-~;~'Ir.. ••~!":~,,-~~:1'.:-- -. .... ... '';.~ "' ''i'~' .. .~ tuada a rua Piazza (Estreito),.;. · --.''l ..,!.~'''1 ~.:.

com vigor, 08 lrlcülorcB i com 450 m2, tendo áglm e 
gualaram a contagem antes Agente .R b t OI ~ · Marcado óssa sanitarla. 'rratar à ruaO er O Ivelrade lIe encerrar o periodo inl vendedor em Público, 12 Tiradentes n. 3, Florlanopolis. 
clal, conquistando OI dois Florianopolis (Esquina) '7 3OV:~--- - --"..- .- -- _. __.__._-- - '. ----

------ FESTIVAL EM BENEFICIO DOS POBRES DA ILHA 
Promovido p61C! Sociedade Missiünaria da Igreja Ch!'i!!tã Presbyleriana, sob a direcção de d, Placides Cardoso e Arony Natividade Costa 

Sk.'~ ~t!. ~,,~. !. F. ~ •~ú.;•• ~g ~.!t.. I~.~~~~~.~!I.d~.' !!~c~.~..çi~~~!~e~ 
SABBADO ás 20 horas, ENTRADAS: aduhos 2$000: sritas_ 1$000; crianças 500 rs. 
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----

••••••••••••••••••••••••••••••••@.e IMais uma vantagem ·: A • S ~I A- -E S : para os passageiros 
ti ~eonselli!Dios o afamado LOMBRlCOIDE INDIANO de Sar- • da «Condor» e da• mento B~áta",proressor de Parssltologia da Fae~dade de Me- . : 
., 41eina de Porto Alegre. E' J!ifall1vel na expulsão de vermes, • ; "LuFthanu ,.
• tal eomo lombrigas oxl1au8, ancylostomus, etc. 30 RmW8 de <81 As empresas de aviação • 
• USO têm demoDstrado a BlIa emeaela. e : Condor e LuHhanso, que ope · 

! ~~era~ ~~á[~;~SOIIe~~~s~O~~
• D t: P O S / 1 A R , OS : • ! Nas tosse5 rebe1(je" .. traiçoeiras, nas bronchUe. chr.. intuito de oHerecer maiorflor- polis .1 "JC:l5 ou sí!nple$, grip~es,re~friado5,rollquldõe5.tossesco.. facilidade nos p ssage"CARLOS HOEPCKE S/A
:l..lP. . - lanO . _1:s~:~~:x~;>~g:~r.~,~~i;G::~;;c~~~~ fc~~:, ~o~~NT:;'~~~~~: que, 80 iniciar um: viag~~I~ 
e • .••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! :Rol~~r;:clJ~:"t~..,o~~~iol~~~ol;:,;.,;~:o~!Oc~':!~:;.i~~~~~~~,s.!~: ~:tel~~bi~!ec~~~Ser~o n~i:j~~ 

CONTRATOSSE in reccbnu m3is de 24000 aUostados v.r- . [ ' d I
l!'i~ vmrr .- dadt:lros. Tenham cu:dado! Não se dcCxem engona.r.. Acc:ol- por VUl acrea, Ican o 888 m 

tetn só o CONTRATOSSE. q u e é barato.. não tem resguarde imnedidos do adquirir CODI I 
COmpanhia -Alliança da Bahia» i SSAMAGUE! sGftNUGUEE! NSAMOG~'fll' !, •• m~i~i;;it~;ho"'m-H~c:i7s·~locmrcl·"'c·;O'o e ~~:~:~~WareE~f::~~~~~~ ~~ , 

20°0 sôbre a volta, estudaN .G h- d S t ram e agora puseram emFundada em 1870 Séde: BAHIA : eograp ICO e an a prática um systema que traz 
muita vantagem para os que

(formula Alemã) 
1 

ai arina constantemente precisam viu.
Sequros Terrestres e Maritimos E' c nnico fortificante no C h jar de avião. 

mundo com 8 elementos I A Commlssflo do '.[onulIten-l riu a ~. ex. f.ôsse. d~legada A esses passageiros, quan : 
------ toolcos: Phosphoro, Cal- i to aos Herols ou. Laguna e no Jn~lltuto Hlstorlco e G?O- do adquiriam posterjorment~ 

Capital Realizado R~, 9.000:000$000 cio, Arseniato, V,wilda!o, l Dourados. [.11m de 121el hol' pr?plllco de .Sunta Catl!arl~!I a passagem de volta. não 
Copllai e Re3ttVilS Rd. 57.000:000$000 etc. Com o seu 11$0 00 ilm !perp?tuar a 1lI,wgura<;1l0 do I!\ lflcuIJ.1bencla d.'! eon~eglllr, assistia lIté agora direito '~al-
BeDs de ratz (p'fdlos e lerrcnos) Rs. 16.054:200$749 de 20 dia:!, nota-se: ialludldo monumento, mandou . por mel!) de um iDqllel'lto, os gum a desconto; no futuro, 
~cguros elfec!uados em 19.37 Rs . 3.169.67i:1fí-l$8õ4 C\i~lilil' m edalhús~ eU~ill~Jlll~- ' I1UIIJ\),; uus que: neste Este..- porém, cada bilh ete de idll 
ReeeBiJ3 em 103í Rs. 22.535:211$090 l ' - Levantamento gereI Iratlvas, que ser<1O dIStflbU!- do, lizeram JUs ao recebl- será ucompanhado de um 
Sinlslro:! Pllgos em 1037 Rs. 03.797:'0380$050 das fôrças e volta immedia- das por instituiç?es_ e I!esso- mento da referida medalha. «vule » que, apre~entado pelo 

ta do appelite; os que a Commlss:,o Julga!' No d.ese!!!pen!J? dessa hon . , seu pu~~uidol', dentro de qua- .:
----- ;'·-·OcsapPBreclmerllo por Imerecedoras de tao sugges- rosa IDcumbencla, commet tI'O meses a contar do vôo 

completo du dÔles de ce· Itiva lembrança. . tida ao Instituto pelo exmo. de ida, uma 8. Agência da 
Opera com as mais modicas taxas em beco, losomnla e nervooll- E, por proposta do ].)l'eSI- sr. Inferventor Fed. eral, con- empresa, dará direito a IIUI 

todo o territorio nacional mo; dP;llt:: d~ menci~nadu Co:n . v~d.a~os os interessados a Idesconto de 10"" no preço 

----- de~~~?iloOmn~~oa~a;I~~1 e!~ ~~:.~~O~~lt~~~1l d~~b~~~d~e~:: ~il~~gl~~~~sedfa es~~ d~ec~~t~i ~:C~i~s:.U~;':~tp.de8e~lt~Ílv~~:-
Succ!!r~=! !lO Un.!\ru!!y_ Rpgul:ldcree de Ilv!!r!/!! e Repre- maarec!Olcnto de :llnboa o. iha 80S guerrei ros que , toma- pl'oxim~, lllunidos úe docu- -um passo dad~ ' pelas comrà~ 

eeU:Ili1I ;' ~' ua~ prlnclp~i3 cld~d~s dll Amerlcll, sexos; rfi?! paTte !lum ou mais dos m.entaçao que prove _u vera- nhias -Condor», o « Lufth~ n -
EurOPIl e Afr!ca. 4' - AUllmenlo de pesc seis episodlOS qu e o monu- Cidade das IlIfol'maçues que sa» no sentido d~ incentivl1r 

varIando de 1 a 3 lllios; mento l'e lernbr1J, 8. saber - nos pl'e~tarem e possllmos a utiliza~ão da via aerea 
O Saolueooi é uma graO- «Retirada da Lagunu» organizaI' a rela ção que será I'I/conheéidumeulo u mais eHi: 

Agentes em florianopolis de descobertli sc!enlllica.- .Resistência de Dourados»~· l'l'mett idu, por iutermedio da ciente das vills dI? commllni

~~ID~~C~~ !~.r. MI!Doel So~ I;~;;~d~tJe dC~~~e~~r;, =:g~: ~:::~'~ntg~ia ~~~~~';.~u~o~o~~ caçü0 hetliernas. 

C A MRUAP 0FEllpSpE' SLCI-/0MiDTB 0N 39& tesa de Forte de Coimbra» e Hio de Janeiro, com o nome. Cia. I «Retirada de Olivcim Mel- do ve terono, 011 da viuva ou 
.-0--..--.- 0----.- lo J pal'ente nluis proximo, uoidu. PRECISANDO1:-----------:.' A' falta de veterano, cahe- de em qu e sel'viu o vptera DBPUR"R o SANGUE

Caixa postal19-Telephone IOS3-El/d. Te/.• ALLlANÇA> Nas faridas. rá a respectiva medalha fi nn , indic!lção uo episod io 

mesmo de mâo sua vim'a , OU a um desceu- em qlle tomou (Jarte, c Ilome


Escriptorios em Itaiahy, Laguna e caracter, ecze dente dil'ccto e mais proxi- da pessoa autorizada a reee .-~~EjrHii~i~!mas, espinhas, mo. he I' 11 nwdnlllll .
Blumenau. Sub-Agente em Lages fnti'::a hJag~es~~ Em ()[fjl~i o dirigido 00 ex- FloriulllÍpol is, 9 de i\lurço tSPINftA5, RHEUMAI TISIIOS, elo.12-P) mo . sr. intcJ'Ve ntlll' l"erlel'al de IP39. 


I~~~~~en~~~~,lt~ em Santa CUlha l'ina, a Com (ú) C;\HLOS DA COSTA 

res brancas, missão do Monumento sugge- PERElHA, 10 secretá.rio. __ la;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;::;;;;:::;elc.1 

é sanlo ramedioPRECISANDO DEPURAR OSANGUE 
GYSA 

OR. DI~LNg MO~r.L1111: RUA PIOF, At· 

~OMfS, 9 - RIO


N!o faça experiencias I PilO (OlRIIO 8S~OO 

Com prJtlclI DOS hospital. 

europeu~ 

CLlN1CA MEnlCA "'11 
GERAL 

Consullas das 10 IÍs 12 • 
DI Phlrm. Chim, - lotio da I/lra S/lrefra 

lime si: f~IXIR Df 106Uflll 
das 16 á~ 18 horas 

INSTITUTO DE; ELE'l'HUCAR
mOGRAPHlA CIJNICACombate I SYPHllIS • o RHEUMATISMO fSandalias Curso de aperfetçoamento em 

doençaG do coroçlo (dlagnoaEM TODOS 05 SEUS PERIODOS I tino preciso das molemla. Clirde tiras dlacII8 por trat.d08 electrlco.)
60 ANNOS DE TRIUMPHOSI para verão CLINJ~~A~EDORJ~~~AJ)(). 

UM o SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO NERVOSO 
GABINETE DE ELRC'l'ROCALÇADOS TERAPIA 

Onda8 curtae, Raloo oltra-vlode todas as tetae, Raloo Infra-verm9lboe e.~~:;;;.;;;;;;;::;;;;::;;;;::===:;,;;;;o;;;;;;;;;;::=;;;;::==;;;;::=:::-.II qualidades Eleclrlcldade médica 

Laboratorlos do Microsco-
TAMANCOS MEXI pia o AnAlyses Clloical 

CANOS para Exames de 8anltue para dla-
PRAIAS DE BANHOS §:09W~8~:r:~nIl\Bd~CIlIi~~; 

Para a Syphilis... Não 
Tln, Kabll e 8I1cb. ZorgeJ

D1agnoMtlcú do tmpaludllllllO,Cinto~ - Chinelos - Boha nenhum igual I ~~~I;:med~eu~I~:(r:~:.nés - Luvas, etc. de Asebeln Zondeck, para dla-
O sr. Meurlllo Rodrlguea, IIrtlata graph'co, Artigos para sapatei &~':!~~ s~e~ d:~v.:~e~t

multo considerado em D. Pedrlto, RIo Grande do ~ul, quldo racblSlllIlO e qualquer 
ucreve: peBqulea para elucldaOlo deros e selleiros 

«Cumpro um segrlldo dever de gratIdão lor dtagnostloo•. 
nllndo pObllco que, se h(,je gozo fXceJleDle saude Fem. Machado, 6 
devo ao milagroso «GALE.NOOAL., o qUlII me tll  Tel~pb(lDe 1.191i 
mlncu a ~yphllfl!l que me IIrluiollvlI, h6 bes 'lIote tem FLORIANOPOL\~ 
po. Julgo IlImbrm necefsarfo d..c1arllr QU~, de lodos 
OI medlcllmen'os que lornel, o "OALENOGAL. foi o 
uoico Que operou de 16rma radicai, por IS80, lIiflrmo ._---_ .._- - - 
que NÃO HA NENHUM IGUAL». 

(Flrmll reconhecldô) 
antE IOIlIFIU(AOO sr_ Florenlloo) Agulu, resIdente em PfriltilJY, 

Rio GODde do Sul, dIz: . AOS AIII"'"II 
5:>11,1&, deade muitos IIDn02', de 11m . corrimento 

do Darlz (OZENA) e já desanimado de me eurllr de Depóllto: Rua C. Mafra, 39 r=",,:-::::
160 ImporlnDII moleell", tomei o ..OALENOOAL,. do ............... ". ... 
_ , ... 8CIIC1ICA-. 
dr. rrrdetlco W. RomllDo, 11 conselho do meu partleu 21 21 -.-. ........_-
IlIr Imlgg Ir. Cllpltllo José Maria d'Avlla O/lrola, e 
com S frascos IIpenaa fiquei radlcalmeDte bo;n e pro · -.......................
......................

fundam,n!e grato li e,se extrilordiDllrlo remedlo». 

(Firma reconhecida) ~-::::::.=
Antenor Morais --- ........
HOje Que se luetll desesperadamente cODtrll a ...................... 


terrlvel ~Y~HILI~, que poneo a pouco, ne aDlqull Ci rurgliio-denti.tl .............. -... 

lando 11 Humanldsde, dfi!~Il()brlu "e, fellzm,!!!!.', 11 !H!!!!! .-_Trtluulh08 moãernissi 
mala lurprehendenle ,. pOderosa para deslruf-Ia que é ..=====~-I --..-

mos. Pontes e dentaduras ........ -_.
o grande e abençoado depuralivo ..GALENOGAL., A anatomicas, em todos os O advogado I -- ......_-._....._--CODflrmaç60 poaltlva deua verdade elllí DOI dois at. mate~~~~~~8~ados,lutadol IIdmll, José Accacio Soares Moreira _• .... Das 8 á8 11 e das 15 
,I 

commDDlca lIoa aeua clientes desla c4!pllal e do InterIor . 

do Batado que cODtlnll1l a exercer lua profl.IAo perante a i A ECLECTI CA
Encontl!a-Se 'em todas as Pharmaclas ás 18 horas, 

do BraeU e RepubHcas Sul-Americanas. Rua P. Miguelinho, 6 
N. 60 Ap. L_ D, N. S, P. - N. 9U3 Côrte de appeJlação ! 

&....-.& -......-.
v-43 ........--~-
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o ESTADO-Quinta-feira, 16 de Março de 1939 

I() r-;:,.. ,_roi ,,,,,, Ir : •••••••••••••••••••••••••••••••••••:,:\ 

Cré~ito Mútuo Pre~ial' 
...........a~~....____..--=:f~.:~: ,:,~. _.,~:.:\: llt. ::I~..:IIII [m~resa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" I.. o.O : ' :,. _- ,

,"u v -.. " ~ " 'lt' Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores ('Carl 

T6!. 102:.' - Cl[ . IOIlI(,l ,59, Hmpcke» e "Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". •
. Clube de sorteios de ,

ie • 
: ~ SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS ._, mercadorias 
' li!UlOil 

Surrtt:l8lre 
Trlml~~tre ! Lin ha- r~~;is.~~iO de J a n ~i ro !Linha FPOIiS:RiO dc Janeiro I Linha Florianopolis- -•. 
J!~ $i Esca la llajahy-S. Fra nci5-Co I Laguna .. 
Nume!"o nvui'i" 


S Transpo r~cs S~;I~~~ ss ageiros I Escala São Francisco • 

No Intatul: 

Anno 
~ e carli:as. I Transporte de cargas I Transportc de cargas. • 

Semeelr" ~= ,. •
Trlma.lre 

165006 10 Paquete -Carl Herpcke' di a 1 Paquete "Max ' Paquetc «Max. • 

Aoouooloa IUcdlanlo contracto IQ: » «An na. • 8 • Mais um formidavel sorteio 


: :~~ln~.erPCkC, : ~~ dias 7 e ::2 di as 2 e 17 : 


~ o. J:~!~~:~!.~~r~~~3e~~~vf~;~ ~C8 . 

, • Saida á I hora da madrugada. '11 ' 1 Saidas á I hora da • 
,.' Embarquc do Srs. passagc i- Said as ;ís IH huras p. • 


~ i!:í;~~?n;~~o:oo~~R~~~a~~!.1l , . ros ate ás 22 horas das vcs- madrugada. e•. 

artigos no~lgu,"10' : • peras das saidas. 


q
I.M Or.dQ.s . m.bar I1 CS at e.' ás I. . c. . alé Ord~n s de embarques até : AI~r~ ~:OOO~OOO., n . . dC... c O rde".s .d cmbarq .. t'Cs ... 12 horas das vespcras das as 12 horas. as 12 das vcsperas 

saidas . das saídas. 


• "'~~_~._~ ___ n . nu • _ •. . • 

Cumprindo uma 
: ObSerVdçÕeS: ~rsc~~s~~~i:~lt~e~~orc~:~r~~~: · d~o a~~~;;~~~ri~e ~acc~:: : 

promessa 
• 1:' ex pr~r,~~~ c~ tcm~~~.'l~i~~;~~l ad;lC~t~i:~~~~ir~~ p:s~~~~~~ ~ ~c~~~o P~I~s ~r~~f~~!' s ito • 

• • 
8r~v~ lo:ooo'OO~Damoê pubUdi!ade .• p~J ô) int6iês

ie que póde representar pArt\ mul V «Rita Maria». ti 

t08 doa nOSS08 leitores. é. seguinte • P ara ma is inlormaçôes , na séde da • 

carta. a8sigooda pelo dr. CarloR de 
)o-relta!, advogado no Hio de J a· • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 
nelro: /I á rua Conselheiro Malra n.' 30. • 


cVenho com a p~esente cumprir 
~ 


Contribuicão 1$000 
uma promessa que é a dlvulgaçAo 
do meio pelo qual me sarei de •••~~G$e S;lt @;'JP • ~~IA.CJM••••••@ •••••.~F)~;_.~~A
horrlvel. solfrlmentoB do estolDago. ---------. 

Faço-a unicamente com o lo(ulto Formidavel. .. Fanta stico c c. 

de Rer utll lIs peR90as que 80flrem 
do mesmo mal Ha multo que era 
conhecfdo em casa cumo dceDt~ 
do apparêlbo dlgeatlvo: cEne tolfre OR. RiCARDO 
multu do cstomugo., dizia mlnba 

!cobora pooaEz'da. 


'HãO-ha FERIDA que resista IGOTTSMAN 
Ex-chefe de cll 10 uso di I 

nica do 
Hospital de ~~k~~E~~~rS~,~~!~uTa~

ulceras antigasNuernberg 
Nl. ".hmdl, oom a pomada '.mm.... d. CaI••d''''1Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as(Prors. 1. Burkhardt pbarmaclas. 

e E. Kreuter) 
Deposltarlo nesta capital: PaARM. STO_ AGOSTINHO 

Rua Conselbelro Marra-16Especialista em 
(.il"urgia Gm ai 

Alta cirurgIa, gyne
AUGM ENTEM SUAS cologla (doenças de 
VENDAS ENVIANDO senhoras) e partos. PHOSPHO-THIOCOLOR. CARLOS DE FREITAS Cirurgia do systema '" •. :1~"''''''1''f(,\ 11 ·Nrtrp, .... f14 1 ~4 .~ .. -wAS ENCOMMENDAS URGENTES nervoso e opt>racões De raft", vivia em cou.tsnte re . . ~~. . , ...... ' ~.! 

gime: qu , lquer al!meolo ruBIs fo,le de pJast1ca. 

Coosullorlo li rua Trll/IIr~31~~~:í:-~:n~1~~~P.~~d~~~~vab,::: 00. 18 (dlls 10 6a 12, e rlvel na Mec:! do cBtorungo, um" vi. CONDOR das 10 6s 16,30) Tele-


E de certo ponto em diante os phone - 1.285 

azia In~upportllv(>1. 

malel 8e aggrav8ram tanlo qth' Resldencla â rua Es· me fizeram p. mar até qlle t1r.h ~ Svndicato Condor Lida. Agentes I Carlos Hmpcke S.A. 
ulcerr. no e.lomagn. E olio ouvluo Carlos Hoopcke S.A. Rua Conse· teves Junior, 20. 
multo de Q'Je marchava "8ra li 01· Telephone -- 1.131 cera. pala 111 IInb .• fr· lto uso de lo lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 Matriz: FLORIANOPOLIS
numerol especifIcas, luulllmente. O 
mal aggr/lVa-Fe cadll vez mais: l\l l I

. _---------_ --_ -- - _ o 
F1llals em: Blumcnsu, Cruzeiro do Sul, Lages, 

_ . _ ._-----,- - __ 

/ quando tive. de um médico amlg". Laguns e S. Franclsco-Mostruarlo em Tubarfto 
, o conaelbo de experimentar o Eli

xir Clntra . Conselho ah2oçoBdo! 
REFRIGERADORES ELECTRICOS ~gf:r:~r P~I::~~~.~I~'~e~g~~ce~;.II:==============:::==:::::::::: 

tomag ... a dôr de c.beça. o. desar· 

raDIal g8atro-lntratiosls lnrlln' de

upparcceDdo. e. agora . d r pola dt· 


:~~:8r:~~~~rm~~~:~u;:~i~~!lr quP MEDIDORES DE lUZ 
d!~~:~e~u.éO~~fu~afn~~~.sr:e~: Precisa V. S. de medidor para sua instal
~~dge~It~~~~ v1: "P;~~:f~~a~~i..c8u lação? Procure obter na INSTALLADORA 

lar OI beDeflcl, . que me toou" e o DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 

:~x~m~'n~~~n?:s!::lc::;)i:.oIE.m~~ SI EM ENS. com absoluta garantia, porque 

lanlo remedlo. que laz realmeot. é O melhor. (asa Electrica I 
re:r~~I~~~:e:~u~:ta:edO;°C:t~':n~~- R. Trajano, 11 Phone 1674 vende medidores eta::ld~':i:~ár:~:~~~à. e~~e 1l~~eÇs~ \-:.._Ii;.;.;09;.;;._______________..;V_-_-7;.;8___ 11 installa os «quadros» 

publicar como um servIço á huma para os mesmos. 

Dldlide 8oflredora •. 

Preços modicos. 

Dr. Joaquim Madeira Neves RUI João Pinto, 14 
Serviço garantidoDr. Augusto de Medico - Oculista. Vendas em prestações-Garantia de 4 annos Formedo pele Faculdade de Medlcloa dI! Uulvtraldllde v.-46 

IImboa de Dmll ecoDomill lIurprebeDdeDle, pola, em 24Paula do Rio de Jaoelro I 18 DoIS modelos (de 90 e de 120 litros) 
MED!CO Trlllllmeolo cllulco e olrurR'lco de todas 88 molesllas eleclrlclI umborllll CODsomem meDO!!l eDergla do que I «( Chacara )}dos olhos 

, Curso de IIp~rf2lçoameolo 011 e!lpecllllldade, com o dr. Partos Pllulo Fllbo, 00 S~rvlço do Prol. David SenaoD, 00 HOII- Vende·se uma grande cba- . Mantemos em depósito todas as PeQ&S sobre
-DIHOII R ....oral ferro de eDgommnr em 2 borlll lIe serviço. 

- ..... - 1'11/11 da FUDdoçlio Ollffri~-Ou'ole do Rio de JaDelro cará, com bôa casa de mora· sslentes e mesmo mecan1amo8 completos.Completll apparelbllwem pllrfJ eXllmea di! SUII especllllldllde dia, multas árvores rrutife
RUI Viclor Me/relias D. 26 EJcoll'lc:ldllde Mé;\lclI, CIlDlclI Oerlll ras, pasto para 8 a 10 aDio Em CIISOII de deHrrllolol 08 proprletllrloa aerlio IllIeo.

Cot&lLTORIO 
mais. e bOa água.as 10 1/2 e das 2 as 4 horas COOSUItIlS dlürlomeole das 16 ás 18 dldos ImmedllllllmeDle, lem ae_Idade de aguardllremVêr e tratar com JoãoTel. 14O& CONSULTORIO RUII João Ploto 7 sob. Teleph. 1466 Balsau Morro do GeraldoRellldeDclll: VlacoDde Ouro :e~~d~~a~:d~1Io:md~:~Yp:io :. :~r~l:a:~j:U:~~~RESIDENCIA: Rua TeDenle Silveira 1i7 TELEPB. 1821 (Capoeiras) 15valt.-411..__________________79Prelo. "2 - Tel. lMS 
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6 	 o ESTADO, 16 de Março de 1939 _ 

A grande 	 -I 
Curso Catharinense de iviadurezainjustiçal 

A invasão do Estado MATRICULA 
Tcheco Acha· se aberta a matrícula do Curso 

de Madureza, que funcciona á Rua João 
Londres, 15 _ . Depois de uma Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas.

Iconferência que durou da I ás Os interessados serão auendid_os_na 
~n~,o~an~r~aom~~~~Fdae~~ e~a~~~: séde do referido curso, diariamente, das 
da Tchecoslovaquia e os srs. 15 ás 21 horas. 

:;~I~~\~~r~~7a~el~c~~o ~~~en~ ·-~5'=2--------------~30v.-15 
República Tcheca ficaria sob a :;;;;.;;;;;;;;..;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:----;;;-------- 

prolecção do Reich. I I U"LTIM HORA14 divisões alemãs alraves- 'TT' _T '" • 1 I A 
saram a ironieÍla do pais e ás },L Ia..a ·'-"''1eTa 
9 112 os primeiros soldados ..,.\01..,"'\01\.1.. I ESPORTIVA 
~ermanicos pisavam as ruas de -.J 
Praga, capital Tcheca, seguidos, 
afinal, pelas fôrças metanizadas. ANNI\' ERS,\RI08 O escandalo do Ame

~ '---'--' ----------- O genel'al Gashda foi por FAZEM ANNOS HOJE: rica, na Bahia 
Hit1!lr nomelldo «fuehrer. a exma. sra. d. Celia Fauslo Gil, S. SALVADOR, 15 _ Cons
nazIsta d? povo tcheco. espôsa do sr. José Gil, alio fun«Ío- tituiu verdadeiro escandalo 

. A. m.ultldão em Praga as- narJo do Ban(o do Brasil; o procedimento dos jogado-
SlstiU _Immovel á entrada dos a slIla. Rulh de Sousa Calvalho; res cariocas, opós o jõgo en) 
AIemaes. Em certas . ruas a menina Jail, filha do sr. Anlo- que perderam para o Bahia, 
vlam·se pelisoas em lágrimas. nlo Tavares, de Tju(as; domingo último. 
Alguns cantavam com~o\'l- . a menina Nair, filha do SI. José Houve briga entre os jc-

Santos, 16 - De seu CUl'!'~spondente 1alguns jornais pI'oclamam des~ssom~rada - damente o hymno _naclOn.al. Flguelledo; gadores, tendo o dianteiro 
carioca, «A Tribuna., daqui, receheu o se- mente Q~e .não se poderá repetir o milagre Os soldados alemaes, fria· o SI: Rodclpho Rosa, commissario Hortcncio aggredido com uma 
guinte communicado : de Frontm». ~ente, olhavam para elles e de PolI(la; garrafada o director Mario 

I «Em que constituiu es~e milagre. que riam-se.. . . • _ o sr. dI. Arn.aldo Rocha; Vianna. \ 
«Rio. - H<i coincidencias de6concer- é apontado como um dos eplsodlos sensa· U ~Lete mlhta~ alemao Ile o sr. dr. lUIs de lousa, advoga' Os jogadores Hcaram tllm- / 

tsntes. Uma dellas, por exemplo, é a que cionals d~ história ca,rioc.a·.' Em . traz~r termmou que fos.sem. occu- do no Interior do Eslado. bem descontentes .(lom a a-
IIgora se verifica ' 80 mesmo !empo em que água á CIdade em seIs dIas, em sltuaçao pados por funcclOnarl?~. a- o Jovem Orlando Coelho. ctuação do árbitro carioca, 
os Jornais dão ampla publicidade ao plano muito parecida com a aetual, isto é, quan· lemães a_ Imprens~ Ouletal, Luís Vaintraub, tanto que, 
de melhoramentos urbanos do Rio de Janei- do o rtagel!o lia falta d'água se tornava se· a~ e~taçoes de l'!ldlO, as a· em chegando ao hotel, ati
ro, em cuja execução serão despendidos riamente IImeaçador. genc~as de not.lclas e as re- raram á rua as malas e as 

lo ~eifa muito m8i~ util 1 
AVISO 

cerca de quiul!,mtos mil contos, abreJll co· «A reflexão que acode naturalmente d~c.'t0es dos Jornais; e P!.?-. . 'roupaõ do juiz, que teve du 
lumnas para expôr a situação verdadeira- a-quem ,detem ~ attenç~o sô_bre e~se p~o- 11IblU que qualquer aVIa0 A «RADIO IMPORTA- ir bURc.ar as .sua.s COUSIIS, 
mente calamitosl1 em que se encontra a ca · blema e a seguInte: pOIS nao senil mUl~o tcl~eco levantasse vôo do DORA», de GERKEN & em melO á Illlarldade dos 
pital da República no qlle diz respeito ao mais util que, em vez de despender melO palS . . ClA. LTDA, unicos distri- que se postaram diante do 
absstecimento d'água. A Inspectoria de A- milhão de contos com o arrasam~nto dt> mor- O exérCIto tcheco foi de- buidores dos afamados ra- hotel... 
guas declara qUI! há um -denci\» de 112 mi- ros e a abertura de novas aveDldas, se pro- sarmado. . dios PILOT, avisa· a sua 
Ihões de lit~os nesse abastecimenlo, o que curasse dar ao problema do allasteclmento O novo l?stado, aliás, n1i.o c1ientel e ao pllhl ico em Mais dois "ases.. ar
enche de justificado alarme a pOpUldÇão. E d'água uma solução definitiva '!" ::~:oe~;;l~~ati~:' rl'presen· gcral que vai Iranskrir brc. gentinos para o Brasil 

BUENOS AIRES, 15 - No
vaquia (hoje desmembrada e co da Rua Conselheiro Ma 

Sua fronteira com a Slo- ~~~i~~t~sl~~~:~;~~:~r~~Zh~t 
ticia-se que partirão brllveDf Pedro Catalão C1íni~a ~édico' 	 mente para o Brasil, os jo• 	 clrurglca constituindo Estado :ndepen- fra N.o 10 para a praça 15 gadores Juarez e Molinas,das molestiqs da cabeça e pescoço 	 dente) será o rio Waag, de de Novembro N.o 21, anli-
que encontram situagrande importancia estrate· ga .AGENCIA PFAFF., se em 

ESPECIALIST A EM ção regulamentar para 8·gica. 	 onde espera merecer a ctuar nos clubes brasileiros.RADIO. - Nls ond.s de 25.29 OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 	 preferencia de sempre. 
mts. e 31.55 mlt., • e".~ão D.· Consultorio: Rua Trajano, IS 104 v-I Um juiz inglês, no Rionntry, de Londres, irradiará esta Diariamente das lO ás 12 e das 4 ás 6 horas 
noile o seguinte programma, hora' RIO, 16 - Fixou residen
rio de Florianopolia: 43 V-2" CONVITE N H °t I d cia nesta capital, o árbitro 

20.20 - A c;jd.d~ de Lon ' OVO OSpl õ e inglês Fuclts, que pertenceu 
dres - 5. O B.nco de In!l.t.rra. 
P.I..tra em inglês pelo Sr. Mon ------... I Realizando-se no proximo TiJ'ucas fo:~~\:~;l:~~rai~~o~o~~I~~: 
IIgu Collet Governador O an i O rompeu o cerco. ;a~~::s~ (I~o dOqUc;:t~~n~~, ~~ No proximo.'domingo, grande l~ir~. á loederaçao Braslb d d Normen, 
do Banco de Inglatlrra. Rio, 15. - O correspondente do jornal «Meio Dia», em B. C. o compromisso do Ju- fcsta haverá em Tijucas, pelo

20.35 - .De costa • co.I•• · São Paulo, transmittiu pelo telephone a seguinte nota, que ramento á Bandeira, pelOS faclo de se collocamn os pri- METEOROQu.dro sonoro de um vôo alrlvé. o referido vespertino estampa com destaque: candidalos a rElservistas da mciros lijolos sôbre os alicu
dos Estados Unidos da Americ., . «Sylvino Jacques, o bandoleiro que ha mais de um Cía. Quadro, o commandantc ces, já promptos, do novo Hos· 
d, No.a York a Lo. Angel ... Ar mês estava cercado por fôrças do Exército, num pantanal, desta Unidade convida a imo pita I daquella cidade. Rio, 15 - Telegramma de
r.njado por Alistair Cooke e L.u acaba de romper o cêrco, assaltando em segu:da a cidade prensa e ás exmas. lamílias As festas, que incluirão a Goyania diz que a população
rence GllIlam. Apreslntado por mattogrossense de Aquidauana. O bandolt>iro soitou os pre- para assistirem á referida benção da urna para ser colio' tia cidade de Formosa 'oi
LaurencI Gilliam. sos da cadeia local e prosseguiu sua viagem, levando arma- s ': lennidade. cada na base do edificio, terão surprt'hendida com um gran

21.00.. 21.15 - Notieitrio Im mentos da policia da cidade assaltada e das casas commer· 	 início ás 11 horas com uma de clarão seguido de formi
português c Not.. Semanais sôbre ciais e particulares>. 	 103 2v- I missa campal e terminarão, á davel estrondo. Attribue.se
o Merc.do do. Alluctr (.ó na fre' noite, com uma festa ventziana o Jacto ali á queda de 	 agiquenci. GSE 11.86 Mc/.). no rio Tijucas. gantado meteoro na região21 .10 - Um Rtcital por lreen As obras do Hospilal' estão do Planalto Central.MacLtrem (piano). orçadas em 200 contos, tendo-se Observaram o clarão in NOVA MARCA21."0 - Noticltrio em inglês. arrecadado em collecta pública numeras pessoas da circum21."5 - Signal hortrio d. Gieen 54 :325~OOO, dos quais já foram vinsinllança.wich. empregados na obra 28:192$600. :..=:..=~....:......-----

22-00 - BiS Ben. Música de A com missão central angaria
Dtns. . Miehul Flome e su. Or dora de donativos é constituida ALUGA-SEche.tra, irradiando do Hotel May dos srs. dr. Roberto ,.,\edeiros,
Fair, Londr... 	 Aluga se um apartamento

dr. Osmundo Wanderley da No' proprio para consultorio mé22.30 - Bis Ben. Fim da Irans brega, dr. J. Bayer Filho, pre dico, em casa de enfermeira.mis"o GSE. fcito Valerio Gomes, Pedro An Rua Tiradentes, 17.22.30 - Transmissão GSB: BIg driani, Manoel Cruz, Jacob Ta· 9RBtn. Noticltrlo em esp.nhol. 	 5v-2'. 
vares, Augusto Bayer, Antonio

22."5 - Fim d. Iransmio"o 

GSB. g~~:~, João .Chaves e Luís A morte do tenor 


CINE ODEON - A's 17, 19 DE 	 Furtaram 10 contos do . Antonio RoSl• 20.30 hor.., .Pece.do,es d. Pa
r.i.o • . CORTiÇA 	 dinheiro que o delegado .l"Li~b~~':"15 (U.P.) - Falle-

CJNE REX - A's 17, 19 , 
20.30 hor•• , .Nolte infe,n.I •. guardava ~~~'p~~~~~~ê~mA::~I:i~' Ifo!:: 


CINE IMPERIAL - A'. 19.30 Berlém, 15 - Em Fevereiro que desde Setembro, ali se 

horas, .Sob o r:glme fomlnlno •. último loi preso e remettido encontrava, aperfeiçoando a 


para o hospicio um louco, voz. 

NA IGREJA PRESBYTERIA que, no momento de deixar O tenor Rosa, por exames 


NA - R••lizo·.e IIbb.do, •• 20 a delegacia, puxou do bOlso prestados recentemente, con

horu, pr_ovid. pel. Socied.d. um pacote contendo . . . . . . seguiu ingrpssar no Syndicll-

Mllliontria de Igreja Christi Pr..· 22:600$000, do qual destinou to dos Arlistas de Milão, 

byterl.na. um festival am benelicio 500$000 ao liospicio para que honra essa até hoje conce

dos pob,e. da ilha. rOsse bem tratado. dida a bem poucos estran


O f.s\l••I . • m apreço, que obe O restante do dinheiro en· gelros, e. agora pretendia co
dec•• ori.ntaçio do 11. Arony tregou ao delegado para guar- meçar a sua carreira prolis
Nativldad. da Coste • de d. PI.· dar. Agora surgiu a noticia t!Íonal, a qual promattia brio 
cid.. C.rdo.o, consta d. '.pr••en de que daquelle dinheiro Ihantlsmo e ia estrear brevo ' 
I&~O de ••k.lch.: .CollI' d. Ro' havia desaparecido a quantia mente em Spezzia, para o 
çl», I.tr. d. M.F.C.• múslcl do de 10 contos de réis. que tinha feito dois contra
prof. Alvllo Sous.; • do cltama Para apurar o factlJ, loi ctos. 

.v.n••lico em .. ectOl: .Paullno, o aberto inquerito I!ob a presi Rosa, tinha, alem do mais 

fllho rebeld ••, bl'.ldo na INri dencia do 1°. delegado auxi- varios convites para actuar 

\;.61. der F~lhc P:6d:;:, ~\:m= :d:- Ilftr~ sr. Galdino de Araujo I~!!! o!.!t!"as ~id!!.de! !ta!i!!.!!!!!. .. 

pllção de M. F. C. _ 

No f..li••1 torna. ptrle Os ...· 

Manoel F.II. Cardoso, Arony Na

tividade da COII&, Ma,llil C.,do

'0, Dit.udlno G~lv.., T.rtuli. 

no Card_, Omy 5111'1, FIe,ida 

C..doto, L.... CardolO, Home,o 

• JOlquiM N. da Cosl&, b.m u

sIm um. aflnldl orch.stra. 


RepreseDtaDte: A. Gonçalves Santos & Gla.A,lId".IIIOI ao Ir. Mano.1 F.
lix ClrcIoto o cOIIvlle per. 'NI,	 CI.A.SO~IA CRU.L 
~\r",o, .0 IlItlv.l. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:byterl.na
http:Attribue.se
http:naclOn.al



