
« Vollem para sud ~efrci'l~~} 
I Praga, 15. - A população de Praga recebeu 
as tropas alemãs com vaias, assobios e gritos 

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 

Director·gerente; Altino Flores 	 de: «Fiau! Fiau! Voltem para a sua terra! 
Fiau !., quando aquellas desfilaram entre a 

- ' 

-.~ 

" 

multidão pelas ruas centrais da cidade; Gran
ANNO XXIV Florianopolis-Sexta feira, 17 de Março de 1939 N. 7616 de massa popular premia·se nos passeios, 

olhando a passagem das tropas, formadas em 

A campanha contra o 'I' ITORNE·A fELIZ EROBUSTA ~a~~~e~~~Pos, pelas ruas da orgulhosa capi' 
-jôgo do bicho» Dr Joa-o de ArauJ"o_OLHOS, OUVIDOS, o f' I . . . I d A. l'n.tilhas l\IcCOY de Olco "laU )}, maneira mternaclona e vaiar, 

I r .• --- NARIZ, GARGANTA dc Fígado de 'Bacalhau - scm augmentava de intensidade á medida que cres' 
tos~~~ <:~~Jnda°pj(~~rí~~s !l'ce~: I E'l'cci.U.I: do Cenl:e de S4údc - Assistente d. prol, Semon cheiro neru Habôr lhe da o número de soldados, podendo ouvir-se de 
lia de rejeitar os embargos I Consultas dlarlas das 4 as 6 1!2--Rua Vlclor Melrelles, 24-Tel. 1447 darão a saúde. grande distância. 
da União do mandato reque- A. cre.nças anemicns min· Ainda na estrada, grande multidão foi ao 
rido pelo proprietario do I E~:~u·J~, :,:n:'::;~~:l~':;. I:w ~~: en,?ontro dos soldados alemães das tropas me;»
~~li~~I~;!~~lbaO;~:I~~~,aJ~r~~:~ «Va les» cl-,culam como dc Figado tOflzadas, exhaustos pelo ruldo das suasm,idode de Olco ma-
a campanha contra o «jõgo ~"u~:ci~!:~~~ü~i:fe ~~:~~::~~ chinas, cantando o hymno nacional techeco.h Ido bicho>. çüu • de .e... ossoo, (IOrque Gritos isolados de grupos ostentando swasticas 

Aquelle mag:strado assim dl-n e-Ire eg'ltl-mo ~~~~II~~\~.. ~'l~(II,',~a::xi:::'e~er.l~ no braço encorajavam os seus compatriotas,
~~4u:reni\e~J;: ~~a~~~~re~o}:~ ~~~~,I~~·lOrre~II~~~~~~;~I';l:rodi~: chamando-os de "gar~osos•• A antiga organi~a· 
pressão do .jõgo do bicho. lurl,io, eslolI",eoi•. Ei. a r.· ção "Raphaus» reUniu-se com uma bandeira 
armou as autoridades poli- Sanla Mana. (I'. C.) - «A nos omlliblls, n?s cinemas,. em ~~~ ~~~~~~n:;,"n~u.~~:col~;j~Od:;.; swastica de _espantoso taman.ho, semelhante as 
clais de 'poderes extraordi- Razão>' publIca ~ segultlte nola Itoda parle, o pubhco se ve for - di.., o' I'a.,.illou" McCOY de que os nazIs gostam de ver pendendo das 
narios', conierindo-lhes .fa- ~àÚ O a receber, por trôco, uns · saccadas dose dificios publicos.?Iseocrdee.n.~i"b.'adloond,.e",~"aacs'ulbcoat,'n
culdades excepcionais» para «Na vizinha CIdade da Ca- retalhos de papel sem qualquer >no 

110 apuração da prática da- I choma, o fiscal federal resOI- garantia e em C!r~Ulaáç~o fia-I ~~·::~u.;.;r~~egr!~~,:~bl".":~~ ••••••••••••~•••••••••••• 
quella contravenção. vcu prohiblr, tle uma vez por granlemenle contraria elo 110 invernoCOIIIO no verüo, Um • • 

·r,ei especiahssima», tendo lodas, a cIrculação das «fichas» 1 E não é que em Santa Ma- ropaz gunhou 3 kilos CIU i se • G d d b t • 
um objectivo muito definido, e «vales», que foram postos no Iria não eXIstam fiscais federals ruana. c estô, oluulr~cllte, Sã~ ran e esco er a 
o dec reto· lei n. 854 vai ás mercado para substitUIr a moe· e que esles desconheçam as leis. e reliz. Outro, milbares de • Ih. 
menores roinucias sendo no- da dlvisionarta_ E' que o faclo roi entrando nos cido r.pid.m,,:~~~~çac~~ê~~~'~II~~:t~~~~c~ • para a m u er • 
tlldamente «cllsuistiCI1· . Os cachocirenses eslão, pOIS, habitos de cerlo commércio e de Paslilbas McCOY elll qu. lquer lar- • • 

Pois hem: apesar do rigo- h'.' res desses sujos pedacmhos Io público. não tendo outro rI!" ~n8:iRâ ~jJ:~~ !~~~ ~~~. "s~~e~~:~lei~~ • 	 e 
rismo que o decreto-lei 854 de papel que circulavam como médio, foi obrtgado a subme' lhe serú resliluid." Experimento-•• jr" 	 • • 
atlo!,!a, «em dispositivo al - o mais legitimo dinheiro da ter-se a lal prálica. • • 
gllro> se enconli'a o direito Casa da N\ocda . Felizmcnle. não somos refra-, 
de a autoridade policiall'echar Ao mcsmo tcmpo que lomou clarios ás bôas praticas e aos ----- • (O Reaal.dor Vicio) • 
uma loja legitimamente arren- tal providência, o fiscal fede- bons exemplos. O trabalho nas empre. • A mullzel não sollreTa dores • 
dada, sob pretexto de que no ral cachoe iren~e a~iu junlo aos Com a atitude do fiscal fe- sas jornalisticas • ALIVIA AS eDUCAS UTERINAS EM 2 flOR.AS • 
seu interior se pratique o poder:s compelenles no smlido dcral da Cachoeira, póde muito • Emprega-se cem vanlagem parll • 
«jõgo do bicho.. de ser cnviada a neccssaria moe- gb~~1 paoCrOS!~cl~rMir~= ~ ~l~~~lf:~ RIO. (~ .C.) _ _ Attendendo • combater 115 Piores Brllnclls, Colt- • 


Rebatendo um dito ~:d~~visionaria para aquclla ci o se veja Iivrc desses sujos pe- á determmaçao do dir~ctor • cas Uterinas, Menstruais após o • 

de Gcering Em Sanla Maria, infelizmenle, dacinhos de papel que circulam do Departamento .NaClonal • ba~~~io~emorr!lgl.:ts e Dore, oos • 


j;í não acun lecc o mesmo. Nos livremenle, como o filais legiti- d~ f T~atI1J~?' n °Cal::~~~~~ • E' poderoso clI/maore e Rcgu- • 

Londres. (V. A.) - No tmns- cafés, nas casas de cOllllllércio, mo dinheiro da Casa da Moeda>. fn~~r~iur·O~ i~~pectores e fis- • l/ldor por excelleoc\lI. • 

curso tle uma reunião em • cais do trabalho no sentido. FLUXO SEDATlNA, pel/l ~ua • 

Ilról do serviço nucional, () . - - - - --- -- de ser feito um intilDsivo comprovada efllcacia é rec~i'lId/l


tlta~;op,ri~re. iroDUli~[,rdCdOOop~lrm, ir8 )!: I C ld d I I . serviço de orientação ás em- • por maIs de 10.000 médicos.' •
repounde~do ao recente~ discu;- a as a mpera rlz lri::f: j~~na~~~c;r~m~:\~tiv:~ : se ~~~~~ aS;a~~:INA encoolr.:t- : 
so do m!!recltal üwring, de- O proprietl1rio desse importaDt/) estabelecimento , decrecto n. 910 de 30 de No- • • 
clarou, em Southpo!'t: balncaria, distante apenas a ,1 kilome!ros desta c!l.pi- VllffiUí'O de 1938, que fllgula •••••••••••_liIo•••••••••••• 

«Não foi o metlo que nos tal, mantém, !lOS domingos, um sel'viço de Omnibus, O trabalho Dali mesmas. O .. 

inlluenciou em Munich. Si a ida e volta, 11 5~OOO por passageiro. registo da profissão jornalis- H d h 

guerra tivesse estalado, sa- Partida ás 8,30 du manhã. regresso ás 3 horas ca exigida por aquelle de- CI 
 ypocrisia esavergon ada))
biamos que a ganhariamos. da tarde. Ponto de partiJia: Conselheiro Malra, ao ereto continua a ser atlendi-
Fomos influenciados pelo hor- lado da Allandega. do no Districto pelo serviço 
ror, e não pelo temor da Aos sabblldos, e do mesmo ponto, ás 14 ,30, a de Identificação Profissional, NOVA YORK, 16 - A im- ------- 
gut'rrn. A política do pais I Empl'esa l'erreil'a faz o trnnsporte pllra nquelle e nos Estados pelas iospecto- prensa norte americana com - A côr dos olhos de 
nunca foi ditada pelo mêtlo». bullleario a 5$000 por passageiro, ida. rias regionais, para as quais menta de maneira diversa a 


R~cortlu-se que o marechal 30v.-21 aquelle serviço está envian- occupação da Bohemia pela Washington 

OlCl'lDg declarou que as de- • • do todo o material necessarto. Alemanha. 

mocracios ac-eitaram o pacto - - -- - --- -- ..- ------ ---- ----- O «Times» escreve: «O HAVANA. (V. A.) - O co
de !Y'unil'h Pt')o terror do po- O de Caçadores I que era antes o mais forte ronel Baptista pôs em sllua320 
~~~_germalll~_____ __ Dr. Manoel Pinho 	 posto avançado da demo- ção seriamente embaraçolla 

cracia e a melhor amiga da os jornalistas que traballlam
Elli. Irlste, IIItlD amOr? Parte hoje para Sta. Catharina Doenças de 8onhoras Partos França e Inglaterra, em to- junto ao Ministerlo da Guor
'fell brODChHe1 IUO, lfi ,_ Em vil'tude Boldados procedentes do -vlêil~~~â~:~I~~~~:;t~es- da a vasta área entre o ra, com esta ordem: 
fiai•• oom tosge do gl'nnde númtlro dll nordllste. de glandut88 endocrlnus. ~~~~npop:r~ce~~~an~ ~~~~~~! br;~:e:l se cons~guàs de~~o-
I' lei de Nosso SeubOl, nu cleos coloniais estran- Ama!lhil, o 132° n.: C" CONSULTOR10: «B o bruxolea; da liberdad~ de Georg::aJa~brng~o"n~. 011 

16 te salva o CONTBlTOSSE! geiros no sul do pais, os cuja missão inicial de Rua João Pinto, 13 (sob) na Europa Central». Pela primeira vez 08 jor
- ._- .---.---.- ..--- - quuis muito têm influi- sua flnalidade militar é Phone 1595 O "Sun» all'irma que a nallstas se viram na impos-

O registo civil de do para que os BI'asi· nacionalizai' as regiões RESIDENCIA : «pax germanica» tomou o slbilldade de cumprir as or
nascimento Jlliros I1l1tos desconhe- influenciados pelos es Rua José Veiga, 11l/j logar do que era antes a dene do commandante chefe 

çam IIOS80 idioma, leis traogeiros no sul, segui· «pax romana» na Europa do exército cubano. Nem mes-
Rio. (P . C,) - O descmllHr. e autoridades do pais, rá com destino ao in - PHONE 1.199 Central. mo o inquerito a que proca

gatlor Ed~,,\l'(1 Cosln, cOl'I'e- orientando-se pela na- terior de Santa Catha- 70P. O «Journal 01 Commerce» deram na colonia dos Esta
g-edor da .i"~l iça do Di811'icto cionalidude de seus pais, rioa, devendo embarcar com menta: «l~oi agora esta- dos Unidos, em Cuba, deu re. 

~' 	 Federal, di ,'i/li ll lima cil'C'ular as autoridades militares naquella estaçllo flumi- belecldo o prE:cedente para sultado. 
80S lJHiciai" tio reg i ~ lo civil vêm empregando esfor- nense, via S. Paulo. 29 toneladas a absorpção economica, se A ordem do coroDel cau
determinundo que nos casos ços para se reparar de não politica, pela Alemanha, sou, a principio, certa estra · 
comprebendi ,Jl)s no decreto- vez essa situação pre- M 'F t - t· d I I dos outro palses da Europa nheza; mas, mais tarde, sou-
lei 1.116, de 24 de Fe\'lfreiro judicial 80S altos inte- anl es açc10 tln 1- e corv na Central e sul-oriental •. Ae- be-se que a inrormaçao era 
fiodo, 118 CU ,.\118 não póuem resses da patria. ..I"m~ N crescenta não existir perigo necessaria para fazer um re
exceder, inclusive I\S I'espe- Assim, o ministro da OI ~ .. Rio, 16. - a se- de guerra, a menos que a trato de Washington, que de
ctivlIS certidões, de 20$, em GU<lrra, appl'ovando uma Londres, 16 - Despacho de mana de cinco a Alemanha «volte aos eslor- ve ser collocado na Escola 
se tratando de r"gi ~ to me- suggestüo do Estado Mal- Belgrado informa que os yugo- onze do corrente ços para arrancar conceB- MIlitar cubana. 
diante petição (Ul't. 1." letl'a or do Exél'cito. mandou slavos, ao terem noticia do des- mês, o Entre'posto sõeB coloniais das potencias _ _ ________ 

o 
·a ) , e dc 10$ em se tl'otan· ~~~~o~~I~ta/o~:nomr~~ : ~OcSI~:~~~~!~ ~a~~:~~~~~ ~~!~: Federal da Pesca °g~;!~iv~:::nt~UaB a~~~~ns~~; Recolhido ã prisio o 
~2 :~n~~~I!:l?o d~e~~A~~I~~c~i!~ da 32° Blltolhilo de Ca· ando cantos nacionais, para o vendeu vinte e no· da Italia sôbre a França». c.pitão Theodomiro

r::s.b~).claração (IIrt. \.0 le- ~:~;:~~ q~':nse V~~~~ç~~ ~:~a~i~ti~:~~~~~ ~I:: r'~l:~:;;e~:~: ~~v:ifc3ossed~n~~: m~s«~I~~~nfa~og::e~ld:u~~:~ GlSp.f de Almeida 
Os omciAis devem dllr aos no interior fluminense, persados pela polícia, sendo vina procedente'do acção nazista rol uma .by- RIO, 16 - Foi recolbido, 

~~~er;:::~o~o~etc:~~o~~~ ~~~: Icom um eHectivo de presos alguns. ~~a~~~nt: ~~~:i ~~:iS~!~~nl~~rv~~~~l~ftm! ~rE~:~;~:~:i1~r:J:~~:~~ 
:~~~~~:oJi~~:~~!I:p~~~~ d~ ~~!: Dr. Arminio TaV81eS - luumos. BA811. GAftBDIIR kilo, g~%dfei~~lct~I\~~:b~~~I~st: :e::V~d~!s~:n:el~e T~lb~nnna1réis o 

tas ou emOI Ullll' lItlJS supcrio- CIrurgião EspecialIsta Asslslente do prol. Sanson acto de banditismo». de Segurança Nacional. 


~~:a~O:nt~i~~~rJo:.erão figo- I_~~':' h 12 , dai 16 i. 1B - Joio Pinto, 7 lob. - l,'_1456 Esmaqado! Salanaz OS persegue 1"a-sl'- -r,... #IA.;. ___6A" RIO, 16. - No armazem 15 PRAGA, 16 - Cêrca de 35 ,mil judeus encontramCont.a O • • .,... U -111 a II LC uO elÍ.ell 00 porio oecorreu se em eatado de panico, bem como miiilares de emigrados 
S!". :J I'IW~~UI v um accldente doloroso, de la· politlcos da Alemanba que aqui se haviam refugiado. O 

16 O . - t d G V h'l f tal consequencia Quando era commérclo abriu como de costume. Centenas de pessoasMOSCOU 
, .' - mlnl~ ro e uer~a or~s Iof declarou no retirada do porã~ do carguel. agrnpam.se em tôrnD doa alto falantes que IDstruem a popu-

Congresso do Partido Coml)1unlsta que a força ae~ea vermelha, gran- ro .Py. da Cla. Carbonifera lação com relação ás tropas do Relch. Todas as saldas 
demente augmentada, esta prompta a punir rapidamente qualquer Rio Grandense, uma ligada da nação tcheca estão I'echadas e os judeu~ e emigrados 
aggressão contra o territorio sovietico, de dez sacos de aS8ucar, o encontram-se em absolulo desamparo, desenrolando-se sce· 

Sem mencionar especificamente a expansão alemã para o léste, cabo partiu-se e o leixe de .nas de 	 alta dramatlcldade. Silo innumeros os que se en
disse que aviões de bombardeio rapidos, _cap~zes de subir a mais de k~Ío~~' c~i: e:!mCi~:od~e e~~~ ~~:~rr~~, n~eil~srt:m~:!Tn:iteAlea'r~n.~da ~~dB~b!~f:,n~~:~ 
15,000 metros, estão promptos para cair sobre qualquer aggressor vador que auxiliava o servl- acordarem, a fronteira 011 tinha alcançado. O des6spêro ç 
com ..idéas delirantes... çt> de ducarga, 8lmarando-o, In8Darrav.1. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:agrnpam.se
http:taman.ho
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.", o eFll'ADO';.;..Sexta-lelra. 17 de Março de 19&9 
- j:ig 

FESTIVAL EM BENEFICIO DOS POBRES DA ILHA 


:~~~~I ~~;1d~M;:S;~~~~,:q€~~'~~~:'~~riTi.~~~~E,~~t.:l~~si!i~,~~~:~~~~~;~ .. 

SABBADO. ás 20 horas. ENTRADAS: adu'ltos 2$000; sritas. 1$000; crianças 500 rs. 

..............,......................, 
 Precisamos de 50.000 escolas 1. 
: A I Fi F FiA N C E : se raia em púr a cr'lzada que 80 fezQuando gran-I vas !lscoias, dislribuidas d" 
• ---- ---- --.. -- • des obras governamentais, todo o pais. Seria mais do campeão o dr. Gustavo Arm
• • um problema se impõe entre que o dôbro das que pre- bruat terá produzico final-

os. que reclamam solução 'jsentemente existem, si é que mente o oIreito visado por
• • mais urgente. E' o do com- de facto já attingimos as esse iIIustre brasileiro: Ven
• • bate ao analphabetismo. «A 35.000 a que aJludi o articu- cer a indilferença dos res
• • Tribuna», de SanloF, f1ssigna- lista. ponsaveis pelo futuro do Bra
• • lava, há dias, que cérca de Dizem que (') sr. Gustavo si! e incurtir-lbes no tlspirito 

• FECHAMENTOS DAS MALAS: • ~~~t~a~~~õf:r dee a~:rS~~~i~~~ ~:g:~:rm~ p:os~~em~e~i~i~?HU~ ~e~o~~~~çeoiu:eo~es::~ mca~~:• Para o Norte· EUROPA, AFRICA. ASIA. OCEAN/A. cada • tavo, resumindo Das poucas são do ensino primario, dia- centrar nH. disseminação do 
• • SABBADO, ás 11 horas nos Correios, • palavras de uma epígraphe pensando-lhe o interésse que eosino primario e profissio• Para o Sul- URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA. PERU • impressionante, os dodos até agora tem sido obsol'vi- nal, afim de fazer de cada 
• _ cada TERCA-FEIRA. ãs 11 horas n05 Correios, • principaiõ do problema que do pelas questões do ensino brasileiro uma unidade eco• B 1E 2 d • se propunha explanar: «Te- universi!ario. Si assim fôr, nomica emclente'

• - rasi - uropa em ias - • ~~: ~~~~ra~~~o.o~~ k~~~~~ ------------------ 

• A G E N T E S: • mais de 35.000 escolas pri II!"'"----·-----I ;l• ERnESTO RI~~E~JBACH IL C' Lt T • márias,na proporção de uma Or. Bu'lca-n Vl'anna ALMANAQUE DO
• 11 ' ~~ n ~ ~ a+ ua.. • ~~~~:ad::.~ 240 kiJometros 

•• Rua Conselheiro Mêíãf~a, 35 •• Esses algarismos mostram Consul-toOr-lo" Rua «C~RR~ID ~A MAIHÃqüanta razão aSf!iste aos G 

• Telephone:- 1626 Fiorianopoiis .'que se batem para que, no João I".ntO::l, 18 (SCO I' Está sendo dístribuido 
• • plano quinquennal, Já elabo- brado), Consultas da aos assignantes do graD
••••••ltlt•••••••••••••••••e ••••••••••• {i~~~, ~o~:ço~e~u~~~ S:xe~~. t As 3 horas da. tar- de diark~anb~~~reio da 


tado, sejam reservadas ver- de. Aos pobres - Faça, hoje, sua assigna
bas para a campanha nacio Consultas no Hospl- tura e receberá aquelle 

nal da alphabetização. Essa tal de Caridade, 60s magoHico volume, repo
campanha doveria eHectivor- 8 horas da manha. sitório de informações, 

se na criação de 50.000 no- contendo, ainda, interes


santes secções de me

ralm'a, história, etc., etc. 


Para assignaturas: 
MACHADO & CIA. 

Rua João Pinto, 5 
FLOHIANOPOLIS 

AUenção! 
VENDE-SE uma excellen

te propl'iedade, á margem 
da estrada geral Estreito-La
ges, na localidade do Barra· 
cão, com uma xarqueada, .t 
boas casas de moradia com 
água encanada, tendo uma 
deUas instaIlações para ne
gócio, galpão para !IotJ~o du 
tropeiros, estrebarios, tlpti
mas pastagens, terras de 111
voura, matos pa\"8 lenha, etc. 
- Tratar com Nicolau An· 
tonio Kretzer, em Angl'lina 
(S. José). 

Si a latCl_náb trouxer o soldadinho, não é FLIT U3 15Val·5 

Víctima de um louco Banco de Crédito Po- 
pular e Aqricola de O S I R

LISBOA, 15. (U. P.) - O S t C th r'na r au o amosconhecipo neurologista por- i an a a ai. 
tugués, sr..Egas Monlz foi in- i DISTRIBUiÇÃO DE 
terDado no hospital São José. DIVIDENDO Médico e operador 
emO ei~~~~~eg~~:ico foi VICti.! O Banco de Crédito Popu Ex-a8818tente do profes8or

Brandllo Filho 
ma de um lC'uco melBocolico lar e Agricola de Santa Ca- Rio de Janeiro 

. que o aggrediu dentro do l!larina avisa a seus accio- E8p~clall8ta em Parto8, Mo
proprio consultorio O crimi- nistas que está pagando, em Ile8t1a8 de Senboras - Uro

logia - Traumalogla: Appa·noso, que se cham~ Gabriel sua séd~,. á rua 'l'raj~no n.O relho8 de Gê880
de Oliveira Sant08 e é en- 16, 08 diVidendos relatIvos ao Con8ultorlo Rull. Jc!o PInto, 7Igenheiro civil, após comme!· 2,' semestre de 1938 (20.· DI- Telephone - 1.6H. 
ter o delicto, foi entregar-se VIDEN,DO).. Re8!.dencla: Rua Vlscoode de 

Ouro Preto, 11 - 'l'elepbooeá pOl1cia onde com a maior FlorIanopls, 13 de Março de I 1009." 1939IIcalma, .declarou. que teotara . O· CONSELHO DIRECTOR 68 P. 

l:i~~:~~~i:~:;~;~~:;:~~: · II0~. 3V~-~ kt SA I 
quai8 causaram ferimentos lemens ( u( erIgraves na região . t~oraxica - 

IsuperIor, do lado direito. Uma I Materiais electricos em geral 

Ibala perfurou o pulmão e ou- DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA' 
tras duas attinglram uma da8 . 

Im~o;e~:r ~:d~~~. grave o es- Installadora de Florlanopolis 
i tado do sr. Monlz, ainda se R. Trajano, 11 Phol'\e 1674 

[UXIR OENOGU~I 
nutrem esperanças de salvá· I) O V - 87 
lo. 

AGUARDEM 
DIA 15 DE ABRil PROXIMO/ 
OA ".O••At. 

Salão Progressol.OIIl [111' 111 

Joqam apenas 15 milhares 1 RUI Fellppe Schmidt n. 5 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO~~ $S"Oa,-Svo 
Providências dos clubes argentinos no sentideJ de pôr paradeiro ao 
-;~ exodo dos seus futebolistas para o exterior ~-

B. Aires, lti - Healizou-se : regressem ao Pruta os joga- fereceu ao guardião bandei- - Encontra-se no Rio afim , Christovll.o. aSBignou contrll.-l - O Palestra recebeu a 
ontllm uma rCIIlliiio de que ' dores que J'ecentemente em- rante 11 seguinte proposta: tentar contracto com um dos ' cto com o Flamengo, medi- importancia de 18 contos. 
pârticiparam lT.embl'os da di- barcaram para o Rio de Ja- 30 contos de «luvas» (l 1 cen- clubes cariocas, o ponteiro . ante luvas de 10 contol. O provenÍtlnte do aluguel de 
rectorla de quase lodos o~ ceir.. seu: 11 Deccssuria li- to de réis por mês. róra os direito argentino Raymundo · gremio rubro-negro pagou . 8ua praça de esportes paru 
clubes lirgentinos, sob a p"e- cençu. 50 contos qnc está resolvido Orci. lao gr~mio alvo, igual quan- 'a realização do ultimo jôgo 
sidencia de sr. Adrilluo Es- . - a pagar á Portuguesa. , - O z~gueiro Oswaldo. tia pe~o passe do conhecido! entre cariocas e pauHs
cobar. presidente da As~o- Joe LOU!5 X Galente - quo dcfcmlla as cÔree do S. zagueiro, itas. 
C:llçílo de Futeból ArgenliDl/. Nova York. 16. _. A Com- Novidades do futeból =""""=~",...~~"""'~...,.".....=-""""""""=.""._~=~~~~_~~______ 
tl do sr.•lules. ~irnel, repI·e· missão, de Bo,,: ~o Estado de ilhéo... 1-== 
SCil,tsnle d'l Fila. . ~OVII i ork deClclru q~e a P!ll' · Voltou 11 exercer 8S runC-1 ~--------_ 

Eolrt; os USSIlDlptos ventl- tldli entr.e .Joe 1.oUlS e ~a- ções de director lecbnico do I 
ladoll rlgurou o que se rele- leu.to seJ'~ dlsputlidu !1O 'an- Fig.uetl'enRe o . desportista .I 08. MI61l6L BORBA10 
re .ao exodo pa~a? l'strall ' kee ·StadlUm., em 16 ~e Ju Getulio Zommer. mais co- , 
gelro .sem permlssa? I?gal. IJht1~, uma ver .ql~e G3lent.o ntecido por PcrÍl. que nos I 
dos Jogadores naclOnals!.o esteJ:! em cOiJdl\,ues physI- saudosos tempo do apogaou ã 
que acarreta grandes p~eJUl- cas satlSf.\tOfIllS. do DOSIlO Illtebó.l. brilbou nos 'I 
zos para .os clubes locaiS. gramados barriga-verdes, 

O sr. Rlmet deS~lirou que (l Tim pede 60 contos O tl'einador alvi-Degro estn 
regula,:"ento da 1<IIa é cl.uro O popular meia esquerda prepurando a seguinte linha 
tl ter~l1nante n~:se I Sp.nll.du; exigiu 60 contos da 'luvas» atacante para o campeonato 
e que nenhum J .,g:- ~.or pode por 2 IInnos de contraclo deste anno: Sabino. Azevedo, 
~~!~~~ ~r:;i~~~b::~ll~~~:v~S~ para continuar Iletuando 60 MarinIJeiro, Ivo e Calico. 
Cod8~otimento do clube u que Fluminense. O vnluroso esquadrão do 
Pf!lte~;Be:~iação resolveu in . 30 contos pelo passe Tamandaré pl'etende excur

sionar á cidade do Tubarll.otenailicar suas demllrchcs jun- de Rodrigues onde medirá rôrças com oto á entidade muxima braHi- O Fluminense está dispn8 possaute -onze- do . Hercilio 
Luz». ~~[t~:~e~~~~djryg~~n::~ge~~ I~oc ~U~~~8~~~i~·cf.o c~~~~rb~~ 

lino que não leve o conseu-I Rodrigues, da Portuguesa de Consta que o Atbletico Ca-

t~im~en~t~o~d~o=r~e~s~pe~c~t~iV~O~C~h~lb~C~>'~F~:s~p~o~rt~e~s==~~~t~I'~(~I~~~O~_.1 tehmuricn'lennSSeegUicrstolÍ coinntceurressosaddoOe providenciar aiim de que Su.be-se queI ·

Dôres nas Costas 
Synonimo de 

Disturbios Renaes 
Milhares de homens e mlllhere. 

que Ie queixam de rhellmatismo 
ou de dores chr"niCAa naa costas 
soffrem, de facto, dos dns, sem 
o saber. Centenas de soffredorcs 
gastam diuheiro com remadios 

inuteis, porque nAo comprehen
dem que o unico rcn~edio C}UC .O!lo 
póde ajnõar áeve aCUlar dlrect&
mente sobre os rins e auxiliai-OI 
3.1ibcrtar o sangue das impurezas 
e substancial toxicas que d.o 

u 	causa do. padecitnentol que supporbun. 

O tratamento do rheumatismo, das dóre3 chronicas na. costas e das 


~::,e·o::~u~t.z ::e:=1:~: ~:e~ ~f;t,~~~: ~::e~i~uapUcJ: 
De 'GIitt tem obtido tanto exito na eJiIninaçào das dôrel ti dOI 

soffrimentol. 


As Püulas De Witt nio encerram mJsterio ai (Um. O BCIl modo 

de UNI' eát claramente impreS50 em cada. caixa e qualquer 

pharm.ceutico lhe dirá. como 510 effit.:azcs, 24 horas depoi. d. 

primeira dose yediicará V. S. quc já comoçou o seu efteito rc
·...igoõante. recuperando a sua saude por iut~rmcd.io dos 'cu, ri.na. 


As Pilulas De Witt para os Rio:! c a Be::iga podem Icr tonta.das 
r:m qualquer occasião por homens e mulheres ....elhos e m~o• • at~ 

mesmo pelas pe,soas muito fracas. São um h.medio especificamente 

para os rins i nio são purgati.,.;ls. Porque continuar a saflrar 

quando .s PiJula. De Witt estão Alli pArA tracer-Uu: aUi"io? 

Compre una vidro hoje mesme e acabe com ,..5 auas dóree, reeon

quistanto Mude, força e vi&,or, 


Pilulas DEWITT 
PARA OS RINS I A BEXIGA 

~~=:s,.cf:s:.~ed:~!~~~~ ~,c~a:;c;~r~l~r:'~f~~~~t::, pr:!dt:::~:: 
por excesso de acido urico. _.

li 

;Molestias d08 rins e C01'8.ção
'( o TONICARDlUM tODlco dos rlna e do eoraça:o limpa. a 

bexiga. o. rlu8. aa nopb-Itr I . aroias, eollC8S ronal.; augmeuta a8 
urIna•. Tlr" 118 Inenaçõe6 CIO! pés e r08to, bydrop' ias, laltll de 
ar, palpltaçõel. dôrel do coraçll.o. a6t~llIa. bõUncblte nslhmatlca. 
arterto-sclerose. -

Remedios das 8enhoru8 
E' o t~ntoo utero-ovKrlo SED.\N'fOL que rett!lue a eaude 

perdida: pela IInemia. ptlllldez. ruegtcZII. ' ..slio. 116.eo brIlDo..o. 
regulado. dll8 visItas, ccra das Clo>nçaR dO utero.ovarlos, evlt!\ 
a. hemorrhsglae. anto" e depois do parto; COlMa 10ft. as eDter
mldadea da. 5el,borat de qualquer itludc. 

Lesões do coraçâo o asthma. 
Use a CAGTUSGENOL Eapoclllco do dr. KIDg Palmor, 

eonlra bydrop&la8. pés Inchado., [Alia de ar. palpllnções. bJII
menlo d ... velas e arteria". bwnncblte IIslhmat!ca, anourl.IDu • 
•yphllttl e rbeumat!6mo. lefõe•• c8nsuç<J ,lItlll .. 8 e6ca~e88 e d6res 
DO oorhçlo poDttltl8a D08 rlD. e lucbuçij'J •. 

Aos fracos e convalescentes 
Devem u~ar o STE~;OLlNO. Que !~z engordar. a\lgmenta o 

vllor do. mUlculoB e do. Dervas. I'ortalece o sangue Da. pos
lIIa. 8Demlcal. Evita a tuberculose. clcatrl~a 08 pulmOes doentes 
com pont.da•• tosse. dores no ptlltv e nas co.t.... perDIIS U&Cd8 
1111&118 'DJa.•;ura a Deuraetbenla. o desanimo e a UY'I,ep~18, e a 
coDvaleaoonça é raplda, 

Syphillis - Pelle - Rheumatismo 
A SPIROCHlTINA (Elixir tle Caroba) do ... blo dr. WlUlam 

~~~:r'o.~U::PI~~~'l\:~ul~~. ~~~:~:rie:;P~~~\~B:'(:~;O;~~~~~~:
phula. rheumatlllDo, UDlco depul'atlvo que limpa o corptt. lonl·
rio.. e engorda. 

~ Depo.ltarlal: todas 8' drogarlll~ de Silo Paulo e Rio. 

AS SENHORAS DEVE1vI USAR 
Em SUII toile:te Intima ~ómen!e o MEIGYPAN. de 

grande peder bY\Jlenloo, C'lnlrll O1d~lllla~1 "ollt,lg!oõaB 
e luspeÍlsl, lrrltaçÕl'8 V~g ' DlIls. corrlm·~ntog, 1iI0Ie~· 
tia" utero'v=glnaI8, melritea e lod(, SOl te de Ilol'nçall 
100al8 e grllndft preservativo. Drcll ,·\rlll Pth- h~co, Rio. 

optimo cf!ntro dianteiro Ni
Zf!ta. 

te. saúde e realizar tudo que 
deesia'~ Mande 1$200 em seHos 
e escreva ao prol. Omar Khiva, 
Caixa Postal. 3407. Rio de Ja
neiro, que lhe indicará o meio 
de obler rriumpho, prosperida
de. lortuna e saúde, NlIo hesite. 

CLINlCA GERAI, 

Curso da especlllzllç!\o 
em moles tia do Pulmão. 

Tratamento moderno da 


Tub'3rculolle 


BRONCHITE-ATHSMA 
PNEUMOTHORAX 

COllsultorio: Rutl Joio Pin
lo. 13 (Sob.)-Phone 1595. 

Residencia: Holel Gló,ltI 
Phone 13iO 

CCiiwlras. das 13 ~s 16 horas. 

42-P. 


Meles da época 

Quer ser feliz ? 
Em negocios. amores. ler sor

. ~ -, 

._AI P 

. 1'e~~1~: : ~~ . 
- A falta de vlvcCldade. a hlsleza ou .0

- breludo a mdoleocla que toma o trabalhado: ~ In=paz de produril o que se espera delle 
.'. e que elle. de Iesto. pOde daI - Dão e Q PIe
guica-Vicio; é peOI: é a Pr"quica-Doenca, a caracl"ris
tica da "Opllação··. da qual é um dos symptomas maU 
expre56ivos. ..... "\~ . ..-t;:};.- .....;: : ' . 

POTa combater 9 ..0 preguiça doentia. basta lomar 
a ·~oo - Necalorilla". que restitue ao enfermo a saude e . 
a du.posicão pera o trabalho. .' . . 

A Neo - Nccatorlna é um vennifugo poderoso, acon
diciona do em cc.pzulas roseas conta ndo te:rachlore to de; 
carh,:JI10 em 5U!UtO solido e opllmOlneute tolerado pelo 
organismo hurnono. 

A CAIXA SANITARIA KELLY 
E' a última palavra no genero 

Simples como um brinquedo de criança 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trabalhes mentacl 
c: physícos muito exhaulüvo. 
- um grande dispcndio de 
cncrCias. E~sas energias pre· 
cisa.m ser renovadas sempre. 
pa.... GüC cH.;:. pOS.3ffi ....-cnce. 
lodos os obstaculo, d'Cllla 
phase da vida. Inclua dia
riamente nu !luas refeiçõcs 
os saborosos s3lgados. cr!mct. 
doeu, tortas, etc. , preparado. 
com a IvIAIZENA DURYEA 
- o proúucto mais nutritivo ~os Terrestres e Maritimos que: se conhece, um verda. 
deiro g e rador de ener&i••• 

Çaplt<:! Reallzedo Rs. 9.000:000$000 • 
(;/lpllal e Re!ervlIS Re. 57.000:000~000 GR~.TIS! - Envie-no. o 
Bens de rlllz (predlos c h,rrI'Dos) R<l. 16.Q54:2!lO$749 coupon abaixo e receber4 

S~gUtol5 elfeclu3dos em 1937 RII. 3.169.677: I 54S8õ4 Unl eJl.~mplar do n0330 110· 

Reeelli1s em 1037 Rs. 22.~5:í!11 $090 

Sln1slroll !)lIgos em 1037 Rs. 3.797:Õ80$0ã0 
 E%i~:~;~ lZ].IP'[celebre MaizrJoa ~...:u. 

Opera com as mais modicas taxas em Duryeól. 1WIDi".... 


todo o territorio nacional 

MAIZENA BRASIL S.A. 
C.ls. I'v.tal 2.72 _ Sh P • ..s. 
Rcmelt.·m~ GRATIS o NU lina. 

Suc.'::im.!,i no U~ t.l gU!ly: P..g!llildoi~8 de aVllrllls e Repr~· .! ,-40' 
Stll:ün; ;;:o:." ;'If: : t"'!"iJ]cíprli~ cid~des dll Amerlca, NO.'L'_______ 1 

Europa " Alrlca. ..•••,0______ 1 

Agentes em f'lorianopolis 
f _OtUR( O NOME "DURYEA . 
E O ACAMP~MENTO IHOIO 

EM CAD A PHOHCAMPOS LOBO & eia. I 
RUA fElIPPE SCHMIDT N. 39 

Caixa postal 19 -. Telepholle 1083-End. -Tel. cALLlANÇA. OH. DI~LMD IORLLlIII 
Escriptorios em ltajahy, Laguna e Com pr.ilici5 DOS hospillllll 

europeulIBlumenau. Sub-Agente em Lages 
CLlNlCA MEDICA EII 

OERAL12-P~)======~~~~==========~==~ 
Con:!uJ:as d t<B 10 till 12 e 

dó'ls 16 ás 18 horas 
INSTITUTO DE ELETROCAR

mOORAPHIA CLlNlCA PRECISANDO DEPURAR OSANGUE ~~~~~~ed?~~~~~~~~::::u:t 
tlOQ preclsQ das mQlooUas oarNão faça experiencias r d!eCS8 )lor tr~çado8 el.ectrlcoe) 

C~~~A~ED2RJ~Y.~ADO
NERVOSO~: llmllá: fLIXIB Df 106Uflll GABiNETE DE ELF;CTR().
TERAPIA 

OI Pherm, Cllim. - João da Sll~a Silveira Ooda. cunas, Ralos altra-no
!e~e. R!!!t>~ Inlrll-vermelbol e 

E1eol1'lcldade m6d1c&Combet, I SYPltlLlS • o RHEUMATISMO fSandalias Laboratllllos do I'crosco-
IiM TODOS 05 SEUS PER IODOS 1 pia 8 AIJálYlIU ClIniende tiras Examea de 8!1n~ pnra dla60 ANNOS DE TRIUMPHOS I para verão ~~oaW~6~:r!~~n l~dC:"=~ 

UM O SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO ~u, Kabu e Sacba ZorgoJ
Dlaguo.Uoo do Impaludismo,CALÇAD()S 
~1~~al::mod~eU~fu:(r::ide todas as de Ailcbelo Zoodeck, para dia-qualidades &~;: ~~e~z:' d:.J!:r~?efl: 

TAMANCOS MEXI quldo rschl~ano e qnalqoer
pesquisa para elucldaOlo deCANOS para dlagnostloo.. 

PRAIAS DE BANHOS Fem. Machado, 6 
Para a Syphilis... Não 

T"kpbolu: 1.196 
PLORIANOPOLIs'ha nenhum igual! Cintos - Chinelos - Bo- ri o advogado . 


nés - Luvas, etc. José Accacio Soares Moreira 

o ar. Mallrlllo Rodri(lut~, ~rtlata gri5ph1co, A t· t' Icommulllcil 1I011 seus clientes desta capital e do Interior Parteira 

diplomadamulto oODsiderado em D. Pedrlto, Rio Grande do Sul, r Igos para sapa el- do,8atado qne contlnna 11 exeroer 8Uft prollsallo perant!} a e enfermeira I 
escreve: ros e selleiros Côxte dt;l appeJlação

«Cumpro um slIgrado dever de grllt/dão lor
DIlDdo póbllc:o que, l!Il! b\JJe gozo I!XceJlenle 8l1ude Cortume e Fábrica Flora Mülle~1 
devo ao milagroso «GALENOOALlf, o qUIII me eli de Calçados .,----~ Rua Tiradentes, 1~_ 

minou a Syphlllls que me IIrruln~va, hti b"s/llllle tem

po. Julgo IIImb11J1 necessélrlo declillllf que, de lodos 96 30v.- 4
iOBARREIROS,.
o. lIIedicamen!os qUI! lomel, o «OALENOGAL» foi o 
uulco Que operou de 16rma rad!cal, por iS80, aflirmo Vende-se uma casa 
que NÃO HA l\jENHUM IGUAL». há um anuo construida, sl- • 

(Plrma reconhecida) tuada a rua Plazza (Estreito), 
com 450 m2, tendo ligu" e 

O Ir. Plorenllno Aguiar, re~ldente em PfraliDY, óssa sanita ria. Tratar á ruuA.L~eureuxRio G_ande do Sul, diz: . Tiradentes n. 3, FlorianopoU". 
Sol'ri", deade muitos annoe, de um corrimento 47 30Vln

Depósito: RUI C. Malr., 39 do nariz (OZENA) e jei desaoimado de me curar de 
iiio imporlDolI molelllill, tomei o «GALENOGAL» do 
dr. Frederico W, RomaDo, a conftelbo do meu pllrtlcu 21 RiCõ8';ÃNiMiCOS I28 
lar emlgg ar. cllpllll.o Joet Maria d'Avllll Garoill, e I'OHIIIM I com 3 frallcos IIpenas fiqueI radlcalmenle bo;n e pro· 

luodllm~nle grato li El!se extraordlnllrlo nmedlolO. 


(Plrma reconbecldll) 
 !i~~~DAçf.!!~!!.!!!~ Antenor Morais
HoJe Que ae luetll desesperadamenle conlra 11 OMELHOR TONICOJlerrlvel SY='HILIS, que pouco a pouco, Vile anlquil Ci rurs!ão-denti,te 


Ilado I HumanIdade, deecobrlu I!e, lelizmente, a arme Trabalhos modernl~sl 00m"""" u: r o s ti ~~, 

mala .urprrheadenlc e poderoslI para destrui-Ia que é mos. Pontes e dentaduras 8roncbite., 

o gr.ode e abençoldo depurallvo «GALENOGAL·. A anatomicas, em todos os CathatrolcOllflrmaçlio posl&lva dessa verdade ealei nOI doia ar materiais adoptados. 
tellado. aclml. HORARIO: Pulmonarel, 

Das 8 ás 11 ~ das 15 . Dôr na. c~lt•• 
Encontra-se em todas as Pharmaclas ás 18 horas. - e no peito1

do BrasU e Republloa8 Sal-AmericaDa8. RUI P. Misuclinho,6 ... .,..r.II4Ir~ .~ .. " 
~.n______________________________________r.7iN. 60 Ap. L, D. N, S. P. - N. 986 VlNH~ OREOSOTAI)()

v-44 
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o BBTAlJQ-Sexta-felra , 17 de Março de 1939 

lo Esta(101 1 !·:········::····:·······~~·····~·~·!11 n !J~ _ ..· ' .1. 

Diario Vesperlh" li tmpresa Nac. de Nav. "Hmpcke- i breOlto;MulUO Preoial ' 
RsdallQ!o e O!f!c!ns!! ti. • 

r.1I Jo!o PlnlO n. 1:1 I. Transporte rapido de passageiros e careas com os vapores «Carl • -


Tel. lo2:l-CX.101(o;[ : 3Q Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". •
!. Clube de sorteios deI- • 
: :. SAlDAS MENSAIS D~.P:~~ DE.~~~~N_~POLIS I•. mercadorias 

Anna 40$000 

~~~.12$000 • Linha Fpvlis.-Rio de Jan~iro I Linha Floríanopolis- ••Trimestre Linha Fpolis.-Rio de Janeiro 


:~:II>fO avulo" '= • Escala lt:ja~~~~~s .Francisco Escala São Francisco Laguna. • 


No Inter/oI: ' • Transportes de passsageiros • 

: . e car2as. Transporte de cargas Transporte de cargas. •
I 

Ileme.tre 
AnDO 

~= : . •Trlmelt.e 

lr,aooo ' .• Paqu:te -<?:~~~cepcke' d.ia; P<lqucte «Max' Paquete «Max. •• 


Annunclol mediante contraeto. -Cal Hcepcke. » 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 • Mais um formidavel sorteio 
o. :~!~~:~\':::.:n~6~~~vfdu~~iC8. • -Anna." 23 • 

• Saida á I hora da madrugada. Saidas ás 18 horas p. m'l Saídas á 1 hora da : 
A. dlrecçAo nllo O" respon."hlllu 18 Embarque do Srs. passagei - madrugada. 

pelo. conceito! emlttldo. no. rOS alé ás 22 horas das ves- • 
arUgo. a••lgnadol _ peras das saidas. • 

"----------.:I 

I_ 
8 Ordens de embarques alé ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques até _I
O 12 horas d:~id~~~peras das ás 12 horas. ás l~a~~Sai~~~:eras _.- ./ - .... . . .. _.. _._. . . - . .._.__. - . .-,,: Cumprindo uma 
• Observações: ~rse:a~s~:~i~Snt:e~~ore~:~r~g:~· d:

Oa~~~::~à~ri~e ~aaccT~: • promessa : E' expressamcnle prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. : 
Damo. publicidade. pelo Inlerês. • Todo o movimento de passageiros e cargas é leito pelO trapiche silo • 

ae que púôe r~l'reHeuitlr pattl lJJ.ui- . (!r~ita lv\ar!a ~) . • 
tcOa.rtad.O.af18ol.~n5(a'.daleplteolrOe8d.r.acB8ergou8Indtee . ' Para mais informações. na séde da • 

• "I, Em1)resa Nacional de Navegação Hcepcke
~~r;~~·· allvogado no Rio de Ja· • á rua Conselheiro Malra n." 30: • Contribuicão 1$000•Venho com a pre8ente cumprir • • 

~ 
~::'~~íg~:j~a ~~:Ié:e d~a~I~8Ç~~ ••e••••e'hiUiCIM'J$••1It.................... 

horrlvel. solfrlmeot08 do e.tomago. ---.--- ---- ~ 

Faço·a nnlcamente com o Intuito Formidavel. .. Fantastico...
de ser utll 68 pes80as que soUrem 
do mesmo mal. Ha multo que er.. 
eonhecldo em caBa como doent . 
do apparêlho digestivo: .EUa lotlre OH. RICARDO
mui'" do estomago.. dizia mInha 
senbora peoalizõda. 

GOTTSMAN FERIDA que resista I 
Ex-chefe de cll la uso di I 

nica do 
Hospital do ~~k~~Pa~~(S2,~Ç~~uTa~

ulceras antigasNuernberg Não co.""'ndi, ~m. P"~" ,,_um d. C." ...,.. 1 
Exijam CAI~ENDULA CONCRETA em todas as(Prol!!. L. Bllrkhardt pharmacias.

e E. Kreuter) 
~posltarlo Desta capital: PijARM. STO. AGOSTINHO 

Rua Conselheiro Mafra-'-16Especialista em 
Cinwgia Gel ai 

Alta cirurgIa, gyn e ::; • k . :'''CA~ Ul PEIl nlU~A~ rol' ' I ",''' ' •• 

AUGMENTEM SUAS cologia (doenças de 
VENDAS ENVIANDO senhoras) e partos.

DR. CARLOS DE FREITAS \'I!{W~~~.f~,'~~NICQCirurgia do systemaAS ENCOMMENDAS URGENTES nervoso e operaçõesDe fact~. vivia em eoo.tontO! re· !"..~~~ 
glme: q,,,lquer allmcolo mola rorte de plastlca. 

CODsullorlo TraJIlf::'~~~:;:'-=n~::~~PS!~d:~~~Vtib~re li rua 
DO, 18 (das 10 IÍs 12, e 

azIa lnaupportavel. dos Ib 65 16(00) Tele
rlvel na bOcca do e.tomsgo. UDlt vl.COMDOR. 

E de certo ponto em diante Of phone - 1,286
m.les 8e aggrav..ram tunto que Resldencla á rUIl Es
ulcera no eatomago. E nlio dUV!dO Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse teves Junior, 20. 
me fizeram pensar até que tinha S"ndicato Condor Ltda. Agentes I Carlos Hmpcke S.A. 
multo de que marchava parfl a ui· 
cera. poli 16 tinha feito 1180 de In· lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 Telephone - 1.181 

Matriz: FLORIANOPOLlSDumeros eapeclllcos, lnutlJmente. O 
mal aggr.vs-se cada vez mat8: foi Fillals em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages, 

~U:::.':,I~~eded::p':rl~~~\~~ ~mlll'i: VENDE-SE ~~i~f:3~ Laguna e S. Franclsco-Mostruario em Tubarflo 


com lOS metros de frente. por~oC~~t.r;rlm~~~:!r3ro a~~r:;~:~o~ II~===::::::::::=::::::==:::::::=== 800 de (undo, situada Da ci ~GERADORESElECTIUCOSoblervar melhora!. O pelo no e8·11 
tom.lo. a dôr de cabeça. oa desar· dade de Biguassu com duas 
ranlOl laatro-lntI'8t!nala lora., de casas pequenas, ca(esal. gran..ppareeeDdo. e. agor., d~ depol8 de mandlocal. pastagem e ma
:~~~:'r:~~~~in~~~:~u:I~I~~ar que to cerrado. Trata-se com oMEDIDORES DE LUZ 

dr. Fulvio Aducci. á rua Joãod!~:,~~e~u. ~o:.':r:rafn~~:. aefe~: Precisa V. S. de medidor para sua instal- Pinto. 18 (sobrlldo). v-!H 
cendo o temor da publicidade. eu lação? Procure obter na INSTALLADORA 
~:ro o~e~:!fT:c:I~:e ~:Il~~oo~t!e8~ IDE FLORIANOPOLlS o medidor marca E-
Elixir CIDtr. de Puchury. Foi me.· SIEMENS, com absoluta garantia. porque Casa Electrica 

. :~t~~~~~k,~sl:o:~:zll~e.~e:::: é o melhor. 

fe;r:~~~:e:t~D::ta:el~oe:t~':n~':; R. Trajano, 11 Phone 1674 vende medidores e 
&a::~~n-:;'r:~~~ca;;. e~~e a~!:,:~ 1~....;fj~09:;:..______________....;V_-_-7;.;9;.........U installa os «quadros.. 
publicar como um serv!Qo 6 huma· para os mesmos. 
nldada IOl1redor.'. 


Preços modicos. 


Dr. Joaquim Madeira Neves RUI Joio Pinto, 14 
Serviço garantidoDr. Âugusto de Medico - Oculista 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annosFormlldo pelll Fllculdade de Medlclnll dll UnlvershllldePaula do Rio de JIIDelro -,r- v.-47 DoIS moaelos (de 90 e de 120 litros)
ambos de uma ecoaomla lurprebeDdeDte, poll!l) em 24 

MEDICO TrlllameDto cllalco e clrurll'lco de todas aI molestllll « Chacara » boras consomem meDOI!I eaerll'la electrlc/I do que um
dos olho. 

Curlo de IIperielçoamealo DII especlallcillde, com o dr.PutOl Pllulo Pilho. 00 5ervlço do Prof. Dllvld 51101l0D, DO Hos Vende-se umll grande cha Mantemos em depósito todas as peças sobre
, --DMlClI de .hora. ferro de eDg'ommat em ! boral de serviço. 

- ....... - pital dll Puadllção Gllffrie-Gu'ole do Rio de J/lDelro cará, com bôa casa de mora· ! 
 salentes e mesmo mecanlsmQ8 completos.CONSlILTORJO Completa IIPparelbllll'em pllra exames de .ua especllllldllde dia, muitas árvores frutlfe
RUI Viciar Meirellr. o. 26 Eleolrlcldllde MéillclI, CIIDlclI Gerlll raso pasto para 8 a 10 ani em ca.oa de deaarrllDJol 011 proprlelarlol serllo allenmais, e bôa água.Is lO l/I e dls 2 as 4 horlS COOSUIIIlS dlarlameate das 16 6s 18 dldoa Immedllllameole, lem necelsldade de aguardarrmVêr e tratar com JoioTel. 1405 CON5ULTORIO Rua Jollo Plato 7 sob. Telepb. 1456 Balsau Morro do GeraldoRealdncll: Vlacoade Ouro :.~~~d~o~eae':::aO:md~~V~:~ro ': ~~rr.:a::rj:o~~~~RESIDENCIA: Rua Tenaate Sllnlr. 117 'l'BLBPB. 1821 (Capoeiras) 15 v alt. - 5!1_________________79 _prelo. 42 - Tei. 1M! 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO, 17 de Março de 1939 

Curso Cathadnen5€ de Medureza II DE BRACO DADO... 11 Or. Pedro Catalão Clín~~~r~~~iCO' 
I nOlllA, 16. - o sr. Mussolini reuniu o gabinete I das molesiias do: cabeça ~ pescoço 

MATRICULA I~:~il:e;:n~~r;;aag~~~~'. ~:c~it;~u~~s~~f~~~~:t~~od~e~~- OLHOS, NARIESZP,E' CAIARLlGSTAANET~MA e OUVIDOS 
Acha se aberta a matricula do Curso nifestam sôbre a. occupação nazista da Tcheco-Slov~quia . ' G 

d~ Madureza, que f~ncciona ã Rua João Iaviso a~n~~i~~l~Pà~~~~~:;á·:~h~emH~Y:r. ~,J~a;'~~tan~oelt~~~! Diariam~g?eS~II!~ril~ á~u~2 rl:~:n~, á~'l6 horas 
Pinto, n .. 32, das 19 as ~1 horas. . dolo», de Turim, IDterpreta a expansão da influência alemã I-"~--------------"ü"-:;:~'-; 

. Os IIlteres.sados serao. a.ttendldOS:J I como preparando o caminho para o apôio nuzista ás pre- 43 V 25a 

sede do referido curso, diariamente, das Itensões territoriaIs italianas sObre a Fran\:a. «Qu~l~do ~pre-
15 ás 21 horas, sentarmos ti Paris a conta de um seculo de polttlca !ran- AI I U" H 


cesa destinadll a a!ogar·nos nas águtls de nosso proprlO, um nos reprovados LTIMA ORA 
mar a França verá a Alemanha livre lIe tndas as preoc I52 I 

-_p0 -t ·( -a- · sem p'-a--Ia' v-3~Vr--a.2.~ -1 , ~~~~~~~E~~~e~2ra:~::' -I~I -- ·I-- --'----- ' s ' :7~~se~ô~~,l:~~t~i~~~~r~~~~".( ~~:~: ~~:::•.=-m~:: I va~~~R!~~~ngo 
nos dos cursos secunda- RIO, 17 - Realiza-se hoje, 

~ .= . . i rios, reprovados em 2 Iá noittl, o embate amietoso 
I I!~, I annos consecutivos, nãu I entre os quudr03 do Flamen-IO e$facelamento do povo teheco DI·verSÕes ;1 VADIAS I estava sendo uem inter- Ig"o e "usco, os quais pisariio'I R pretado. o grama,lo IIssim constitui-

I'HAl; A, lô. -- A deelaraçllo Icnnsumada, Hí~ler , na ti." lei , 1 " I Somos, porém, jnfor· dos: FLAMENGO - Walter, 
da annexaç;lo do lerritorio: ra, deu garantias. de que nli.o --- -~- ! mados de que oHicial· Domingos, Oswaldo, Britto, 
tcheco á Ale. mllnha f,Oi lida', emp~e~arla medIdas dmstl- RADIO..- Nas ond.. d. 25.29 ! ---- ----1' mente o aS6umpto foi Volunte, Medio, Sá, \Valde
hOJe da stlcelHltl ,lo cHstello caso Lntretanto, amontoava • D I clareado, como devia. Imnr, Caxnmuú, Leonidas 11 
hi;torico ,de:;ta eidadl' , em ItJ'(lpas lia fronteira t~heca tJ I mts. • J1,5CmJ'" a. e.~~ç.,o ~ ', .' (Oi\FOlnIE IlIHlIlIH:iártl- i Poder:1o ainda matricu- ! Jal'bn~: VASCO - Nasci-. 
110me de llitler, plIl' vou dahi a pouco invadia o pe- v.~try, e .on r.s, rrra rara c. OI mos, o sr. OS,,",lldo C,I- . lar-se, este anno, os a- !mento, ,Jahú. Florindo, 1<'0-: 
Bibbcntrop, ministr() do pxte· !queno plli~, que elle tinha I~o,t. o segu.nte ~rogramma. hora : hl'a[ leu, ontem, li I.' lumnos rcprovado~ já 2 ' gliola, Dacunto, Ar~emir(l, 
rior do Reich, e, em seguida. l pr,?lOettido em Municll res-I "O2~c FI~~.nÜollS' d ! parte dt' seu tmh!llho sã- annos consecutivos, pois I Lindo, Villadonica, Servint.., 
il'rudilitla PUI'1i t"das <lI; cida· : peItar. ,.20 : m cano. e_~~~ .m i bre li L'lgnnu. a prohibiçiio á matrícu· I(iúnuula e Emeal. 
ucs alemftg. I O ~Tillles» escreve que a \f1- 1Londres I). POleltra em IO::JI~~ por I Passando, em .J li:h ~ } I la u[iu é pü1'1.!. os que es 

Essa deelaraçlio diz que o vasão, a occupação e a anne · Gr.ham Spry. 'r jll'llximo, o centeoario I Ipjam reprovados naquel- Flamengo X S. Paulo 
pAi~ Tcheco com U8 provin-I xaçãn do territorio !checo são I 2~.35d -- B~ ~rsh~stra d. T~· da Hepúblic!l C,lthal·i · [ 10aSSqCu()~dioÇiiV~fSr'e/lml aas6Pela,r~ "",S,I' 11'>()'J\~. ! LcoOm' 117lestl~oo EámbCa,rl _' 
"ia" da Bohemia e dll Mora· i um aVIso a. ~ 11l.unáo ,ic que a I emao a " . o a reg.ncla: n~'!lse ou JI!l1ana, O IEO· v , u, c 

ViII possam /to IH'otectorado IAlemanlla la nao procura llmill d. Hyam Greenbaum. .. . I vcmo do hstado pediU contar da data daquellll Ipital da Repúiliica a [urm..,.. 
da Gl'ande Alemanha. TOd.oslcousa mural para justilicar .seus 21.0? '21:15 ' , Not:CI~"o em a.olotitituto llis!OI'ico e 

I' 

decreto. principal do São Paulo, que 
()ti habitantes, excepto os J~' I golpes de audacla e de . força. porlugue. \'0 n. fr.quenc,a GSEj l;eograplllco de ti. Catlla· I domingo proximo deverá jo
deus, serão consld~ra~(ls tl-) Pel:> prllnelra . vez depOIS UI< 11.86 Mc~.). D' d S- P "" I'lua que t'scolhesse um ,--" - -- --" - .. - - -- ~ar contra o forte conjunto
dlld~os alelll~e.s.. 'lllr~o, em jadvrntol.k ~"lIcr, 1.1 nazI5111,! 21.15 ....a • .0 ~.I"c,o.: dus seus memlll'os para II : l i dO Flam~ngo.

sle St~~j~~~::,O , llI~:~~!l!~\!;H; :;~e :l~~. f ;~~~~Ii~:~e!~s d e~~I:I~,aO;I'~~~~~t"sall ~~IG~~~~i~. '"R , por ~I,,~r d ! ~~~~vee~ (; r~~.. () l!~;1~:~~ !, Vida SDetal ., Nõ'o pod-;;m jogar 
re\'l!re ás l'elll\'t,es exteriof('s,1 Depuis do caso dos «suddus', 21 .30 .,- .sumo.m Insles os lhunte eplwmel'irle, e I ---- I[ mo, 17 _ Por cinco VOt08 
ás vias d~ comnlllDiCU\.jjes, \ l-liller declarara que nãO~inh," plogr.mma~ da p~o.XI~a ,.m~"". _ aquellu !nslituiçilo eul· ---.J,contra quatro, a Federaç:\() 
liOS correIos e telegral'hl.ls, maIs -relvlndlcaçóes» na I:u/o- 21,40 . NOI,c.a,,~ .m Ingle. . tural deSIgnou o sr. Os· --- IBrllsileira negou permissão 
ele. O chere do !(ovêl'llo do! pa: e agora perpetra UI11 "ctu .21 .45 S,snal hora"o de G,oon- "'aluo Cl.lurul p!lru satis I ,\XXlnmS.\HIOS ao Vasco p.lra incluir os jo
protectol'ado ,se rá represen-jl que ~ uma alrunta. I wtch. _.. B' B A O h faz.er os desejos do 00' Decorre. .hr,je a da 1l~ldli(la do . J,!adores argentinos Gandula, 
tuute dll Hitler. O «Daily Tdegrapll' qualifica 22.00 .. IS .n. IC .'1:' vêroo. nosso intelhgenle e I, U011.;'0 coo Dacunto e Emeal no seu 

-- o golpe contra a Tchecoslova- Import.1 d. B. ~. C. o R'9cnt., E"c I Foi, pois, li primeira terraneo sr. O,w,ldo Mõchado, digno bando prilleiplll, que jogUtl 
PHAGA. 16. - li pO!JlI,a~;1ll.1 quia de "ultraje monstruOSo·. Fosg · Symphonla N. 39 em M, parte desse tmbalho (lU 0 director da Fazenda MunicipaL hoje.:'I noite contra o Fla

recebe sossegadamente a con· E accrescenta: -Com isso, a b.mol (K . 543) (MOIO'Ü IifJutllle historiôgrapho Dolado de exlrdOld;narla capacidade meogo.

~U, mação dos fudo". L~se, Alemanha mesma provou quel.2~ 30 - B.s Ben. F.m d. tran" leu, ontem, DO IllstitUto, qde'U~lrfaabzaldheallee udme epsemlfeericIOdacaevdaUlh(Qe'ÇlràoO, Ped,'U deml'ssa-o O l'porém. 11 tl'istl'za em tudos os não se pôde confiar mais na mimo GSE. T . _ GSB B' agl'adando imIDensameo- v _ 

~emblllntee. ' sua palavra! " . 22.30 :-:- . ransmlS5IO "g te ÍI assisteucia, que o o anniversariante conta com IdlgO ciro vice-presidente do 
Há tropas distribuillas por - Ben. NOhc~a,,~ em e,panhol • No apl'llludiu com ::all.lr. culo de amizades, que hoje lhe de- Avahy 

todos os prinCipais poutos da V,\HSOVIA,)(j - A anncxa· tu S~man.,. sobre o Mercado do. FOI' soll'cI'tada ao 1'.II'nl' ,-t rl'o momlra,ào a estima em que o têm. O destacatlo esnortista An
eidade e melralhadl.lras usses- ção da Tchecoslovaquia ao C.r..". " ô ov ,. 

tadas no cl'uzamento de todas Reich causou aqui desagrada, GS~2.45 Fim d. tran,miSlão da Fazenda seja entregue ao A Inteiligenle e graciosa men'na tonif'l S~llllro "es~dostos~ C~~l 
IIS ruas. vel impressão. Suppunha-se que, . Thesouro Nacional, de umtl Oilalla Abiglll, filhinha do nosso es. 11 ~ I ~ e sss~mllll pe II I

A policia sel'l'eta mostl's se embora posta sob a protecção só vez, com? IIdi!lnta~ento. limado conlerran.eo sr Oscar Soares :-)~'~co~'~~o, a~ah~a de n~oli~~t~~ 
P"ltlcularmente activa. Sà(' ua Alemanha, conservasse a na- ClNE ODEON - A's 19.30 ao teneJlte.coron~l. Ludoro de Oliveira, sera, hOle, mullo fellc'- em caracter irrevogavel, de
iU~ruomdlles~a8asaSe;~::~g::· da Bo-1 ~ã"ao,_~hqel~ea all~~a ai;oánet~~~~('A hor.., .P.cc.dor.s d. Palai,o.. i B!!rce!lf)~ de .l\1hl81S. r cotm. tada por slja~ numerosas a;nlgulnhas. missiin dn c.u·!!,o dil1.o vice-

ClNE REX - A'. 19.30 hOI••• dma~da!lte dO .1 Batalha0 I dO- em vista da pas!agcm do seu nala presidente tlo gremio .uzur
uernia 1'0J'am fechudas pela Polonia fica sem accesso ao .Noit. infe/nal".,?ylano, a Imp~~tancf~ e II cio. I'a". • 
polícia alemã. LavI'1I {I de8ú- tráfego commercial do Danubio, ClNE IMPERIAL _ A 's 19.30 hl:> contos de reiS, ailm de 
nimo entre li população. Nos e sómente através de territorios hor.. .0 genelal morr.u ao a. atten~er ás despE'slls de cons

d/:;nt~~:~~~o hs~j.\~o n~:i~elf:!i~~~ 73 pessoas blo~~~io: t~~r~i~Usp~i;n~:B~~ir~~: a~~_~m,~n..~~~lel11a~~_ mlnhtcer.. ~1l~J~o ~~~iti~~~~~~~~: t~Il~~: 
guiçiies nazistas já começa· UNIÃO OPERA'RIA - «Quin- cllal Luz e Rio Negro·Lages, ~~/Ílr~~rl~n~ees~a C~~71~i:a cdOm:~~~~ quead~!J para neve 
ramo I AVISO cas Teixeira" I .Raiz maravilho (lllrante os meses do Jllnei· do Consêlho Technico de Economia Paris, (V. A.) - Pavoroso 

Foi prohibida a saída ue .. " .ão IS 2 interessant.. comé ' 1'0 e Fevereiro e Murço do e Finanças do Eslôdo. (lJ'ama de montanha occorrcu 
qualquer pessoa desta capi- A «RADlO IMPORTA- dil. qUI irão á scêna hoje á. 20 corrente unno. na região rje Wilrlhorn . 
llll sem salvo·conducto forne- DOHA», de GERKEN & hOla., no palco do lh••lro da FAZEM ANNOS HOJE: Há tre!; dias. con[ormp foi 
cído pela policia alemã. ClA. LTOA, unicos distri- União B. R. Opeláril, linaliundo a ex ma. sra. Santlna Ma(hado annuncilldo, uma IIvalao,!w

Os judeus estão vendendo huidores dos afamados ra- o programm. um .clo di v.,i., Vieira, espôsa do plof. oposenlado eolhuu um grupo de 22 Bol
suas joias, a bllixos preços, dios PILOT, avisa a sua dad••, com Oconcurso do conj un' FelninJo Machado V:eirtl; nados que tra.nsporte.vam vi· 
a estrangeiros, ufim de IId- clientela e ao público em lo mu,icol .Ajuda • Iner o cÔ o . ' VHCS fiara um rerúgio situtl1lluiril' plISSapOl'tes, igaOflllldO geral que vai transferir bre, ro», lomando parte diverso••m.· a ex ma. ~rd. (armel,a Ramos R" nl) a 2.350 llIetros de altitude. 
que esses documentos são inu- vemente seu cscriptorio, uc- dor., do Grupo Thulr.1. bas, espôsó do sr. c~p. Antonio de No desastre perl'cprllm as
leis sem o -visto» das auto plrsilo e lahoratorio tethni · Amanhã, o me.mo prog.amm. ~ara Ribas, . deleg,ldo dd Ordem Po phyxiaelos tres oHiciuis sUlw
ridades nazistas. co da Rua Conselheiro Ma em benelício d. uma inl.liz céga. Ill:ca e Scclal; l'Íores e um inferior, 

A pretexto ele descobrir l fra N.O 10 para a praça 15 Br.....H.lena", d. aulor!. do a exma. s/a Anaslacia Spy/ides Novos I~espa.cl!os recehi.dos 
communistas e confiscar ar.[ de Novembro N.o 21, anti- consagrado e saudoso comediógra ' Abertura das lulas. di Pascoal, espõsa do sr. commerciante pelo «Pans. Jl,hdl» 11IlnUn~Hl_1II
IDas pretensameote escondi- ga "AGENCIA I'FAFF», pho lIuminen.e Horacio Nunes Pir•• 
das, a polícia alemã vareja unde espera merecer a Im 3 Idos. Faculdade de Direito Ap~stolo Pdscoal; ~u~\:o~t;~LDr:~~~a c~~~~~~ 
casa por casa, tendo· se já prefcrencia de sempre. No 6a);10 nobre da Facul a exma. sra. Fern;lnd'na Machado onde os sohl'eviventes da ex
registrado diversos suicidios. 104 v - 2 ~----_.--_._-_. - dade du Direito, realizou se, G:uoer, espõsa do sr. Wtlfy Gruner, pediçuo se acham ioteiramen

ontem, a cel'imonia dtl auer- proprietallo do «Cõfé Bubi". te blOQueados. 
Os jOJ'Dtl' VIDA' 'R---E- 'Lir.-I-O Q d? tura das aullls do anno lecti· Entl'e soldados abrigadosLONDRES. 11). - - - '--S-A- uem per eu. 

is publicam hoje noticias com· i\l vo de 19b!.!. n.\.u~"'I·;S no refúgio e turmas de sal
plementares sôbre o caso Presentes pro!es8ores e Por via lerres!re, regreSSGU de S. vamento contam se 73 homens 
tcheco. Reunem-se hoje as Congl'e- Para ,erem entregues a quem alumnos deu inicio á solen- Pàulo o nosso dislinclo e activo que aguardlllD amaine o tem

Sabe-se qUl' de nads valeu gnçiies de N. Sra. do Desétl'ro us perdeu, foram depositadas aidadl~ ~ dr. João Bllyer FI' conlerraneo SI. Oscar Cardoso. pro- poral e que dispõem de re
o sr_ Hacha, presidente da e N. Sra. do Bom Consêlho, na gerencia do «Estado" os se· lho, director, quP. ladeado prielarlo da grande casa «A Capital,'. eursos limitados em mllteria 
'rcheeoslovaquia, ter ido a a pl'Ímeil'll, ás 10 horas, nll guintes obleclos pelos 8enhores des. Salvio Eslamos Informados de que s. s. de viveres. 

~:~li:\~n::' d~ità~~cU~i~'oc~:;; ~~~J:d~e ~ Jg3~n.cLs~~~s, en! a ;;n~~1~~~~111~h~, :~:.~~~s pr~~~~ ~~n~K!J:' 1~~~I~gIl1aR~~~1~ld:~ ~o:raa~~i~~i~~r~~~çi~oh~b~~/~~~~~ ca~~~~I~~~)(~~!e q~~ Jl~:t~~= 
clle o caso; á maneira de c~pella do Gymnasio Catha- sr. Jeronymo Lima. da' Silva', inspector federal, londo do que hA de mais mo1erno de recorrer 110. empri'gn de 
«ultiwatum», declarou· lhe fa- rmeDse. 1 chavinha lIickelaua. acllada proferiu significativlI e en· no seu ramo de negÓCiO. lança-minas, allm ú~ . I?r?vo
ce a face qut', si o govêrno - A's 16 horas de hoje ha- pdo sr. Joaquim Garcia Netto. thusiastica oração, pelo que , car .avalanches artIfICIaIS e 
tcbeco não concordasse com verá catecbese na cathedral 1 thcsourinha, achada pelo sr. ao terminar foi IIlvo de de- A commissão permlt1lr o accesso á zona, 
o plano de annexllção, a cio provisoria (Igreja do Rosario). Antonio D~lra. _____ _ _ morados applausos. . d bloqueada. 
dnde de Praga seria imme· - -- Em nome do corpo dis VII crescen O Annuncia·se. de outro lado, 
diata e impiedosamente bom- I cente, discursou, a seguir, o RIO. 16 - Afim de fazerem que quatro aviões militare!! 
bllrdeada pela aviação alemã. alumDo \Valter Silva. cujlls parte da commlssão inter- estilo promptos para partir e 
l~oi então que o sr. Hacha. brilhantes palavras merece- ministerial que deverá estll· voar sôbre a região onde Ile 
para poupar a linda capltdl l'am tombem calorosas pal- dar as mOdificações que por- encontra o abrigo. 
icheclI á destruição (l as mU' mas ventura devam ser feitas na Outros quinzes soMados a-
Iheres e crianças á chacina, E, assim, Dum ambiente da música " na letra do Hymno cham-se tambem Isolados a 
regr"ssou á Praga e loi des· maxima satisfação, loi encer Nacional, o ministro da Guer- 3.253 metros de altura nos 
tituldo do govêrno. Irada a solennidade, dando-se ra designou o major Alcindo Alpes Bel'neses, mas dispõem

Diz a imprensa que, qntln· Representante: A. Gonçalves Santos & Cla. por iniciados os trahalhos do Nunes PerQira e o capitão de viveres suHicientes {:ara 
do .e esboçou 8 crllle agora 1 corrente anno. Pedro Eugenio Pires. varios dills. 

Lavando-se com o sahão 

'~"IBaB. ESPEOIA .,IDADEI' 
de WETZEL & CIA.-)OINVILLE (Marca rellislradn) 

economiza-se tempo e' dinheiro 
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