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O, concursos devem 
seleccionar compe

tencias, e não, des
cobrir gemios 

I CENTENAS DE ( 
de contrabando 

Livramento, 24. Os guarda . dIllanej!Q,$ 
da fronteira tiveram acção movimentada con
tra os contrabandistas. Estes, uma noite, auda
ciosamente, tentaram penetrar em territorio 
brasileiro, e, cercados pela guarda, travaram 
vigoroso tiroteio. Afinal, vencidos, tiveram que 
fugir apressadamente, abandonando automoveis. 
apparelhos de radio e peças de sêda, no valor 
<te centenas de contos. Esses objectos, muito 
breve, irão a leil.ão. 

Or. Armínia Tayares ~ DUUlOaS. HamZ. BARODRIA 
Cirurgião-Especlallsta Assistente do prol. Sanson 
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Hoslilidade e sabola
gem por parle dos 

tchecos 
PRAGA, (V . A.) - 90 ":0 da população tcheca desta 

capital continua intensamente hostil á dominaçilo alem!i, 
julgando-se quase certo que se reproduza a tactica de .a
botagem levada a errelto através de viírias gerações, du
rante a dominação do imperio austro-hungaro. 

Não se póde prec!sar a fórma que tomaria essa 
«sabotagem»; mas, acredita-se que a Alemanha terá de conI	tar com ella, intensa e extensamente, em toda a Bohemia 
e Moravia. As autoridades militares alemils requisitaram
as chaves dos quarteis, afim de revistá-los, na supposiçll.o 
de que houvesse armamento escondido. 

Não se vê nenhum omeia! tcheco com éllvóivllr. 
desde o fim da semana passada, embora muitos tenham 
conservado as espadas, por um ou dois dias. 

Quando os Alemães tomaram os qUarteis, na quarta
[eira passada, encontraram I\S armas empilhadas no chão . 

••,••••••••••••••••••••1•• 

RECIFE, 24 - O aSdassino O leitor conhece, deDr. Manoel Pinho 	 Severino Perin foi condemnacerlo, uns sujeitos que I UMA NUY[M DE TRISTfZA :do plllo tI'jounal do jury despassam a vida a dizerDoenças de Benhoras Partos 	 ta capital a b2 annos da pri
- Via. urlnârls8 - OperaçõeB mal dos seus semelhan são. Perio , há tempos, matou 	 • PAIRA SOBRE OCORAelO DO POVO BRASILEIRO. • 

CUnlca méd!ca - Tests tes. I:m lodos os pulses 	 • devido á estatlstlca pavorosa da monalldade oceaslo- •um menor de 10 annos dede glandulas endocrloRa. e x i st e m exemplares 	 • nada pela Syphills, que mata em cada 4 mlm1tos um •idade, no momento em que 
CONSULTOR \O: desta natureza. Appare	 • Individuo elJl todo o paiz. E' preciso reagir. Sal..-cm0s •este colhia morangos na sua 

Rua Joilo Pinto, 13 (soh) cem geralmente nos ca  chacara, e, em seguida atirou • a nossa geraç:io I • 
f(!S IJ · . MS boticas dosPhooe 1595 	 Io corpo num vallo das pro· 

RE5IDENCIA : pontos centrais. ximidades. : I,Dl'i!4ir,)'CijJ H' :Rua .José Veiga, 186 Pala esses cavallld Cêrca de 1.500 peSfloas as·ros não há ninguem com sisliram aos trahalhos do trio 	 • E' o depurativo de confiança para combalcr a Syphiliti •PHONE 1.I9!l qualidades dignas de bunal d(\ jury. 	 • e o Rheumatismo. E foi adoptado olliclalmente no •70P. 	 louvor. Sllppõem elles • Exercito como prova a requlslç:io abaixo •que, deprimindo o me • Isento de lodureto. •COSTUREIRA.0 govêrno alemão está ~i!~l d~sSiou~~~~ri~:. ~~~ Precisa·se de uma costu
enganado,. mo si a grandezu de co- reira, ou ajudante, á rua : . WGt!tnft4121fm1to YoarmacentIm Wt1at : 


NOV A YORK, 24 - O da um dependeRse da Fernando Machado, 27. • .:t -.-·...,_24821 •

sub·secretário de Estado ad pequenez do seu seme- 112 3V-3 
 • ~!~p- $'3 :- •{~r;~d~e~!::; !~~~~i~e~!r.~~: Ih~~~e'não é especie de O marido é cuado na • 'lO.-.r:::-~~"~:;C:Y;;·~~s B!~~~:~i:aeÊ~I~O~:. g~~~ crWgl~~eI'e~~nt~~dOs os Rumllnicl, mas o juiz ca- : , ~ .~~tí'J$"o : 

vam de maneira insophisma- tempos e em todas as sou-o novamente • I'" .'~:~~~epr~~ur~~ta:;~erU~:dO: ~~~~~~l ~~~~:~e:ni:e~sa na- em Porto Alegre 	
I • · , 	 .democracia Il a civilização A eS988 criaturas se Porto Alegr'o:',24 - Passou- : -~~~~. rl..rW_- ,"'~ : 


poderão sobreviver á onda referiu há quatro seculos ~e. no rÔI'O, um facto Inte
de autocracia Bctual •. O ora· o grande Sá de Miranda, ressante que despertou toda • -' - ,-< ~A~;'" 1 . 

dor assignalou que é neces- nesta qllintilha Ilxpres- a ottonção do Tribunal, on· 

sario que as democracias sivu: de se realizava uma audien
se armem para resistir ás cia de casa.mento. ::-:-:---:-::I-:t-----::...=-=--- • VIDlWS DUPLOS - Já se encontram á venda • 

aggressõe8 brutais e crueis Andam por hi uns mosqullos. O juiz Cesar Pestana, logo laia tr I e••tII ••VI" • contendo o dôbro do líquido e custando'menos • 

e que o govêrno alemilo es- Tamanlnos um por um, no inicio do acto. mandou Tell broaG Ite' • 20% que dois vidros pequenos. • 

tá enganado quando julga Multo vaos dos seus esp'rllos; suspender a audiencia, decla- BIt41 GOm tOIl8 

que sua politlca actual de Nao v~lem nada os Olóldltos, rando .ter chegado ao seu I' lei de 1I01IOSe.~lIr •••1•••••••••••••••••••••• 

nacionalismo economico po· Eandam sempre zum, zum, zum. conhe.clIJ?:ento que o nulente 16 te IIIv. o ool'IIIOIII! 

derá. augmentar o «standard" 	 pOSSUIa hlbos e, necessarla · 
da ",Ida naqueJle pais. Haverá algum homem mente, já era casado. A Turquia contra oReichO sr. Sayre concluiu afI'i r- de valor que se possa O facto !ol confirmado, mas 
mando que o perigo que gabar de nílo ter ouvido o jl1iz realizou, então, o casa- MASCARAS CON. 

ameaça as democracias tem nunca este zum, zum tmrJ.emntoon'ioporatnetrersl.iodr~1 0resaelul'ZmadaO TRA GASES Stambul, 24.- Em artigo intitulado ccNosso 

origem «no abandono, por zum dos mosquitos in , logar na frente commum», o jornal "Aurora» 
parte dos paises totalltarios tellectuais'? - A. B. na RumanÍ!l . Washington, 24 (U.P.) _ O declara qu.e a Turqu!a. está moral e material-
de todo o respeito á palavra I --------------------- Departamento da Guerra con- mente obrtgada a parttclpar da frente commum 
d~P:o'::?: e aos prlncipios • • cluiu com a Goodyeal' Tire contra a Alemanha, cujo programma de expan-

Company um contrato no va- são comprehende a realização do ccDrang nach 
Hitler e Mussolini en- Caidas da Imperatriz ~0~0~:t;:~ç7~ dd~l~r:~ rX::t o~ten». que an:'eaça especialmente a Vugosla

contrar-se-iam em O proprietario desse importantp. estabelecimento ca de acabamento dl' másca- via e i! Rumama. O esmagam~nto dessas d!Jas 
Vienna balneario, distante apenas :34 kilometr08 desta capi- ras contra gases, cuja loca- potenclas, segundo observa o Jornal, causaria a 

tal, mantém, aos domingos. um serviço de Omnibus, lizaçAo nAo foi divulgada. Se- destruição total dos Balkans. O jornal termina 
LONDRES, 2'\ - O cor· ida e volta, a 5$000 por passageiro. ' gundo 08. termos do contra- declarando que a Turquia deve examinar des

~~s~~11;ntHe:::d.B ~I~ I ie! Partida ás 8,30 da manhã, regresso ás 3 horas :;:4ic~~~~ed::e::o~~~b:~i!c~~ de já a questão, 
tlllegramma de ontem, que ?:d~a~:e'Arr~~~Oeg~~ partiria: Conselheiro Marra, ao badas, apó8 o recebimento __________-:.;;;;;;;;;;;;___;., 
!loube de fonte que lhe me- Aos sabbados, e do mesmo ponto, ás 14,30, a do materialloraecldo por ou- ~II 
rece todo o crédito que 08 srs. Empresa Ferreira faz o transporte para aquelle tros fabricantes. Além do mais AVISO VA'RIAS
Hitler e MusBollnl se encon- balnearlo a 5$000 por passageiro, ida. a fábrica deverá ficar habUl
trarAo, dentro de breves dias, 	 3Ov.-28 tada a produzir, 24 hora8 
em Vienna. .1----------------,-----. após ordem nesse lIentldo A «RAOlO IMPORTA

consideravel quantidade de DORA,., de GERKEN & 

I A 18.0 reunião da Assocla
Çno Cultural Lüfs Deliinu dei .. 
xou de se erfectuar no dltl
mo domlDgo; por falta de nú
mero.MDbililBn~o [OrB[Õ!~ I BrmB~ m~::no G. G.lldti ~~if~;~i!t~ Amanhli, porém, As 9.30 ho· 


pósito e laboratorio te,hni- ras, se realizará, no looal do

pARIS. 24. (U.P.) - O ministro Daladier fez declarações á im- A d co da Rua Conselheiro Ma· costume, e, para e\la, por nos


so intermedio, o sr. presidente 
• prensa, "Pas quais faz um chamado aos patrões, concitando-os a dvoga o ~: ~~:e:2b~~rNO~ Eí~~n:'~ solicita o comparecimento de darem ôccupação a todos os operarios despedidos em consequen- R. Fellppe S<hmldt, 9 (sobr.) ga «AGENCIA PFAFF., tOd08 os 80cl08, sendo,: .aliás, 
cia da gréve de Novembro passado, para, dessa maneira, ossegu- Ph 1461 onde espera merecer a a entrada franqueada a qjJa,!~ 
rar e effectivor a União Nacional, com a mobilização dos coraçõ.s,-:...~:--_o_n_·_-_~:"'·~~__ I preferencla de sempre, tOIl 8e interessarem pelos 
• das armas, afim de augmentar a producção nacional. 110 1h,-.1 ... 3 10' -;-6 obJectlV~1 da A.lociaçAo, 

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



I 

r 
I 

I 


~___. ,_~__.'í. ..<. ~-!!!!!!!Ii!'.!'~____________.O_r:ii_STiiiiiAD_·llo-S..allllbiiib.a..dIlllO_'.I1IIiI5.dlllle_MIIIiI".r.ç.Olllld.e 19.3.9_____________________
íllllií

CLU13UM ~MtM Unl[~ r 
UOGúTA', Colomhla (\'. ! . 0 caso [oi levado ao tri 

A.) - O jOl'nal «Ri Tieulpu» I lJüüflj permanente. Jos~ Gon~ 
vehicula uma informaçfto Izalez ainda ignorava v. rea 

~~I~~~~~i~f:o~f.~\ext:a~~~~~:~ I~~:dt~ro~~ ~~u p~~~(lfni~~pn~
.0 sr. José Gon7.alez é ! examinado; ao tirar a roupa. 

apparentado com d. Tohias Iquatro pr" jécteis cail'am ao 
Hivera. Diversos prohlemas dão, ante o assombro dos 
de familia couverteram esses, ml/di cas II dos agentes. 
dois respeitaveis senhores I .0 corpo do respeitavel 
ha algumlls semanas atrás , I cavalheiro apresentava qua- ' .'~:, ~. '- :' '.' .,• r.o " Li. U . , ;~ .t __ . 4'\1....:.1.... • 

.. 
,) 

~~o:~!~~gd~; :a~ ~~~~~~r~o~~~ i;~~i~~~!i~h~S f;~~reI2~;~ q~~ f 
culminaram de uma fórrna Ihavia dado o insignHicante 
que jloderia ser trngica Icontacto com as balas e lIUl I 

A ... -:':: "" ' ,'J .'J.Gonzalez passava pela quinto ponto com uma pe
• i;O il.~: _. . rua decima, esquinu de de- quena ecchymose. Total: il

cima nona, quando de re· leso, sem ni'nhnm ferimento. 
pente se cncontrou com Ri- .A arma que serviu para 
vera. Este, ao vê r o seu ini- este assomhroso caso foi I 

1migo deteve ·se um momento, exuminada na políciu; eru de 
puxou de um revólver , ap- calibrll trinta e dois , quasi I 
pl'oximou se de seu parente, nova e em pel'feito estado 

e sem dizer água vai, pos- de !unccionamento». 

pegou·ll1e einco tiros pm 

cima. 
 :.: , ,) ,

«Uonzalez ricou petrificado .Ei.~ A:;) .I l., .j/_~ ê..l..a l· ,.... ;. "; 

de SU6t(\; não podia mexer- Dr. Sau1lo RamosS6, sem saher com certezll 
J:(~ ". dG :i t.0 h P ::'>.Z.i:i, ' , f.; ,-~ ~~'~• .. :I. . ~• •si estava lorido . Sentia li c..: ..t: 

"' -'. .1 ~ (]C-!) ~_,,: ·~. :;..;.:.. : I'; t: T ().5, ':S ..:. . O -3 'J'geiros ardores em todo o 
~·.;.·... ':·~; Se: ;:1 se..1 tlS u , 

rior indicava-lhe que se EX-RBalslent" <lO proles.or ~' :...-.r.-fj ! v:;, :.;~: .,::-: . 

achava em estado pre-lIgo

corpo e uma angústia inte MédIco e operador 

Srandllo Filho 
lUo de JaneIro

nico. EspeclaUstll em Partos, Mo
Porém, nada disso nCOII :U-1 ietiLi&ti de Sc nhorss - Url)· 

'';;',d,; ;.~r l.L.:;' , r.':ifláS, Jcia_ O corno de Gommluz I"gla -;e~~~udeaIOi~:o Appa Lõi,ir.l ,o S,-,-r_-~ c, ,acaba de rpgistra r o caso Consultorlo Rua .h,lIo Plnlo, 7mais assombl'oso de íruruu  'l'elepbooe 1.641. 
nidade bali&tica. O ruído das Resldencla: Run Vlscoode de 
detonações, a conslernação Ollro Prelo. 11 ~ Teleobooe .... -- ...... ;;-:··· l· ... · i;:O .~~~O '~~ ''''-..; .!::) au.ú, ':~~..jS 1.€r. a 1 I• "''' ., ... ....,,~. 0 -;· ' _ - ,. i"'c.,- -1' 

.:l. o 
J()O!) e a agglomeração de gente } · .~"H~j· ~' . :. ::; '':0: -: i:1j~~e l . Sà.. 9a"l:~ ~ :fa ç· d.o . ," ;.'.·.':: t-: ;.-~O il. Sua. fa- '.~ 

allrairam a attenção dar ::: ;~ J. ·C~ .: ,;a ~)·r 0.=..t b ) ; to o ~HiO qUt: ju.!..;.. ,;;. . ~ '·~! ::: ',:: oeVCt.. i ;:; I .. t e . ,:1 

I 
i. ~o;?.ç " i~r"" 

I1 
I/ , 

/ L.0 ,")J,,,"LL"'~~,,'_"~_~ .".':·.. ~S'P.~:~.f 
- ;.~ 

Mercado 
.f ven~~~I~~eem Roberto Oliveira Público,12 

Florianopolis (Esquina)-----_._ ._---/'~/ 
/ 

ORei(h está o«upado II 
I 

Cansado de gastar r em saquear os pomares I 
J 

I 

E fACIL APAN HAI\ UMA dinheiro (om remeaccrescenla o jornalista 
LONDRES, (V. A.) ._. "O já não causam impressão a I 

povo italiano ficou São púllCOS r S 
com a brutalidade da 8cção Ilanos que acreditam que a 

GNPPE, UM RESFRIADO, ou UMA ch ocado ninguem. ita dios sem efficacia Id& Alemanha» - escrevc o Alemanha auxiliará a ItaJiaPNEUMON\A correspondente dI' «Times», na colheita dos frutos, por l!Imo. S~r. Deposltarlo dll .OAlENOOAL..MAS -rOt-')~~OÕ Ó t='AMOSO em Roma, em artigo em que isso que. 80 que se diz aqui , Neslil Cidade-. 

salienta o coutraste 8ssigna- o «Re!ch ' está muito occu O ilbnlxo as!iguado. conduelor dil Llgbt aod 

lado eDtre 08 jornais da Ita- plldo em saquear os poma Pcwer, residente á Avenida 20 de Se!~mbfo. nesta 

lia e o sentimento do povo I'es» . . . cidade, vtm, com 11 maIs lusta êl~grlll e profunda II'ra


PEITom DEANG't~ ~EWI1E.SE 
NADA HfI QUE TEMll\ 

Empregados no Commérdo 

italiano. Alguns jornali@tas chegam tldao declilrllr q 'Je. depois de sugl!itar, duranle um 

Ob.erva o articuli6ta que a deixar perceber em seus ~nuo SUII IIlbiDba DELMA - com 3 ann~s de Idade, 


a imprensa faz a apologia artigos que o «Reich» não 11 penosos Irat~menlo devido 11 umll COOSlllnle pUlga
Sociedade Beneficente Caixa dos da atitude do 'Reich. e ac- apoiará a Italia em seus ob· ção de olbos, narlz.e fe lldds espalhadéls em lodil 11 

centHa o augmento do poder jectivos. Além disso, deixam cnbeçi!, sem éllcllnçélr re~ulrado IIlgUIO, cdoSl!do de 

do «eixo>, mas esses argu perC.,lJel' que, com o apôi<.l gastar diohelro com remedlos sl!m ilUcacle, resolveu 

mentos não encontram éco da França. a ltalia poderá, fazê 13 tomar o seu mllagro ,o depuralivo «GAlBNO

nas palestras privadas da mss- certamente, receber grandes GAL-, Com a maior séltlsfaçAo e grande lIurprez8,


Sessão de Assembléa Geral sa. auxilios, não só da Inglat8r- mloha Illhlnha IIcou radlcdlmente ourada com 2 ·v\,; 

dros ilpenas. Em provlI de que alllemo, tf/ereço-lhe o 
_ De ol'de~ do sr. Presidente convido_ 05 srs. asso- 8a~~::I~~~~~~to~u~isi~P~;~: ~~qc:~fo d~~ E~fed~~nYI~ld~~: retraio dell~, oom os sinceros ilgradeclmenlol m€u~ ecl~doll desta CIIIX~ a compar~cerem á seS880 de Assem- mento do poderiO germani- terá o arôio polltico e mo. de mlnhil senhora •.

~~éta~d~a~: ~~:h::~~ses:ci8tÍt ~radçOa ~~rde~tN~::;b~~r:.~ co é um lJem para a Italia - ral. Pelotas, RiO Grande do Sul. 

7 - sob., afim de assistirem á posse da Dlrectorla e Com Waldomiro Cardoso 

mlssll.o de Syndlcancia, eleitas para o periodo social de (Firma recoDhecldil pelo DOlllrlo DtmC!crlto R. 

25-3-1939 a 25-11-1940. dll Silvo). 


ANTENOR BORGES 
Ahi esl6 mols um<i ImpreEslosllo(e prova da 


113 3V-::I 

1.0 Secretário 

fllpldrz dos errellos e da efllcaclll gilrllolld!', do g .-an- 
de e poderolo anll-!yphilltlco e loolco .OAU!NO
OAL.., de cuja beoelica aC9Ao e posltlvml re8ul ~ado., 
~6 não aprovólltam, aquelles que, por umll erriliJa 
orienlllçihl , pólrdem o lempo, prolOOll'an.;lo e Ilggrllvaodo 
11 mOltlll/lI, gastando dloh~lro loulllmentl!', 11 fazerem 
experlenellls com <lUlros medicameolos que em gerei 
frclclll14m, desllludlodo o eore/mo, eSlrll~4odc-Jhe o 
estom~go, os Inlelrlno8, e destruIndo-lhe a re,istea-· 
c:11I do orgllDlsmo eDcamlDhGodo-o r.ssirn milil rapida
meDte para a Morte I 

U!IIJ, sem VIIclllllr, com absolula coalicDça o 
..GALBSOGAL".IHlO-ha FERIDA que resista Encontra-se em todas as Pharmaclas 
do BrasU e Republicas Sul-Americanas. 

lO uso di N 6.' Ap. l. D_ N. S P. - N. 9M 

CALENDULA CONCRETA 
a melhor pomada para ferliJas, queimaduras e 


ulceras antigas 


NAo =df!At~~Ul:C~~C~~:m~:d~:l:dula. GONO,RRHEA ClUlONICA 
pharmaclu. Nlo des8.ulme I A s01encla progrediu e+hA· uma 

NOVIDADE que resolverA o seu caso.
Depolltano nelta capital: PBARM; STO. AGOSTINHO MaxJmo slgtllo. Carta para:RUII· CODtlelhelro Malra-18 

CAIXA,POSTAL 18'49· S.PAUL.O 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:EWI1E.SE
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.,:z~~~::5,s...~'~~.1 

Um estrilDIBiro \~):'~~~'-l 
I 

que deprime e Brasil I :. - \ -: I 
RIO, (P, C.) - Na occaslAo Dando voz de prisllo ao dU- ! 1. 

em que discutia com um conhecido, aquelle alto funcclo- I 
funccionarlo subalterno que : narlo requisitou a presença de I 

SÉDE NO RIO DE JANEIRO 
Capital: :2.000:000$00 Roa1izado~ 800:000$000 

Titulos contemplados nos meSE:i de Dezembro 
de 1938 e Janeiro e Fevereiro de 1939 

IoImla N. Pinto -. Aracajú .... Sergipe .... Blbttolbeca P',bllca ·- pagou 20 menaalJ
d8de~ e recebe a 

C. li, A. _. mllrlclo Federal -- Rua Conde de Ilomltm. ~a4 _. pagou ~ mo08alldades 
e recebeu 

Anlonto C. Cbedlo -- Plrehy .- E.hdo do Rio -- pairou 2 mensalidades e ,eoabeu 
I~nllloa O. Azevedo -- ltalubá -- Mina. U6rnl8 -- psgou 2 mensalldados e recebeu 
P('dro Slmelo Leal _. Nalal .. Rio Oraode do No~te -- L:lIa Sachet, 101 -- Tlllllo 

Saldado (Premio Uutoo).
180lela E, dç GouveIa MliHor _. Blumol:&u . &lGla CalbGrlna .- psgou }9 menea· 

lidadas e recebeu 
la!arlo Araulo para 'Im, Vlrglnla -. Reea" - Perna.mbuco ... Avenida Rio Branoo. 19a 

pagou 10 mensalidades e rece beu 
JGlé Torq"ato de Arnujo -- Belém .. Pará -- Avenida Independenela. ~4 -. pagou

3 mensalldade8 e recebeu 
Francisco Ne~ee FIgueiredo -. DOres Boa Espertloça .. Mtoas Gerais -- pagou a 

mcosaltdade~ e recebeu 
lIarla do Livramento Nasclmeoto -- Luiz COlfeia· Plauby ·- pagQu 1i me08s11àa· 

des e recebeu , 
R"ymuOdO Paulo Silva -- Forlaleza -- CesrA -- RUB VoluotarlOtl dB 1'atda, lll : 

pagou 1 meosalldade e recebeu . 
Ceey Cl16te!lo Branco .- Joio Pes,oa .- Pllrabyba -- Rua TdneheltBs. 346 .- pagliu

!9 meosalldades e recebeu 
Felippc Argollo--ltabuo3·-Babla-·R. Ruy Bllrblsa.12~-pagou 21 meDsalidades o recebeU 
dOR d. Coala Filhu -. JucoiJiua -. H:ioiti -- pagou 34 wensaiic.1acJefj t: reo~b(,u
Knljoskl .I4lzublra -- Mlrasol _. Silo p.ulo _. pagou 2 men81llldades e recebeu 
Bruno F:eser -- Dlslrlclo Federal -. Rua Caodldo Mendes, 145 .- pagou 39 mensa

lldades e recebeu 
lzollna Tbereu de Oll'l'elra -- 1'atroololo .- Minas Gerais -- pagou a meo88lidll,18S

e recebeu 
Aolonlo Dias FerreIra .- \'argem A:egco ,. Est9do do Rio -- pagou ·12 mp098tlda

des e recebeu ' 
A\rles Leio Rlbelro -. RU!SBS -- Cenrá -- pagou 16 men8altdadas • r<ccbeu 
GIl:ali1o Fraoclaeo Vieira - Alto Rio Doce - MInas GeraIs - pHgeu \I me',8ulidades

e recebeu 
Wl1belm NetgeD!tud - Penedo -- Alago,. .- pagou 29 men38lidades e reo~boil 
Ellaabetb Sa~r -- Rua C80d. Rodligucs, ~:J - S:mlo, - Silo Paulo .- pageu 20 lIIon· 

...!idadeH e receb.u 
NlIza Stl~~I~:le~8 ;-r~~:b~~~i Gaspar, 124 .- Saulo" .. Siio Paulo -- pagou 49 men-
Dr. José Barba -- Rtla Bom Jeeua, 227 - Recile -- pagou 35 mmslIlldudea e recebou 
D. 	 Aleh,!} CaDlpOti - Aymorés -- E. Sanlo ,- pagou IJ men/llllldadcs e recebeu 
Joio Bsptlllla Fllh'> -- Ceará -- pagou 5 mensalidades 6 recebeu 
Jolé li. C"rvalbo - S. José Matõos .- Plauby - pagou 12 mensalidade. c reoebeu 
Vicente Alexandrluo de Alencar -. C~mpos Salles - Eit. do CearA -- pagou 4 0180

eattdcdea e recebeu 
Jolé Am~deu A. Arraes ·- C.mpo Sal!el -- CearA .. pagou ~ m~nsalldlld' 8 e re~eben 
Carl~ s P. do. Santos Uma -- I~UES'S .. Ceuri -- p~,,')u 24 men,allddiloH e recb .. u 
O.car Saoto8 Ca6tro - A~6Dtda Trlstllo Gooçalves, 624 - Fortaleza -- CearA -- pa

gou 50 monsnlidado. o recebeuf .José Dlogo Siqueira - Ru~ Duque de Cr.x'a •• 1.06 _. Forl~I~Z1 - CeM! -. paf,tou 
50 men.aUdadcd e rtc~beu 

.leio Ccmeltl p/"/I Al' ú ,- Pau GlgllLte .. Espirto Santo ·- pagou 4 meolllldad.. 
e rl3~beu 

D. Jo.6 !:&~:de~á/::::b~~Bispo da Diocese de Sobral - G~8rA .- paR6u ~6 meo-

Dr. Mario de Souaa Lopes p/s/ I Mnrllda Helena -. Rua Fellppe de Oltyolra, 1 


Slo Paulo -. pagou 53 meosalidades e recebeu 
Allredo Holsdke -- Rua Barlo de 'folle -- Poola Gr08sa -- Poraná ,- pagou 24 moo

••Udado. e recebeu 

I

lIarco L~oo I...ae -- AVE'olda 15 de Novl'wllro, 312 -- Pulrop"lIa - Eallldo de. Rio 


p3guu ~] llloD,uildaoel e ,eJ.Leu 
Tbeodomlr .. lIonlelro -- Iguall1 .. C"ar,í -- pagou 22 m.nslllldadeo e recebeu 
lb..rezlnba Mora.. Piuhütro -. BGlurlté -- Ccará -- pagou 22 men.all<lade e recebe 
~~~~lm:yl:l~U~~igBlu~::·M;r!:~:~ ·-l~r.?~ruoú~l~o~a~~~I~~ U;i:rlldad•• 6 receb~1! 
IIgeDcla WIII _. flua dli Allaudegli, U9 -. D. Federal (Pl'emlll Unleo) Em188. 3/:>5
JllaD Kbayat -. Rua "U&lldega, :!C6 ,- DI.trlcto F6'; eral-· ,Premio Uolco) Emls8, 6/:l!l 

~,' 	 ~~~:aB.f~~~~r~jI~ib~:~~~~~~~f~be~~~~·8?ê~ht~~~I~~~.~~~~ub~lm:~~~~~d~~.: !e~e~~b~u 

I 
Manoel Rlb.lro da Cruz-·F61.8"da Alllllnça--Mnranbtlo·-(Premlo ULieo). Emlsl. 12/37 
Jolé Alves Saolos - Natal -- R, O Norte ·- pagou 1~ meDsalidadel e receb~u 
8averloo Rodrigues -- Nero,oli. -- Goyoz .- pagou B mensalidades e recebeu 
Et.ky RobertioD Sall~s '- Kus Porlugdl, lU] .- alo Luiz Maraoblo -- pai"1! 6 mea· 

.aUd.de. e reeebou 

~~':!~ g~~.e&~;~i~~~~.~1r:~,~ ~t:~ç~~~~~r~I~~:_~:~0~ut:..l::~:~~13~.~;sue- J~~:~.e~I!\I\ 
'rOTAL 1I~, 

N:lo esqueçam o pagamento das mcns'llidades 1 Em caso d~ interrupção 
immediatamente O! seus tilulos. E' sulficiente pilgar UMA MENSALIUADE 
gorar o mesmo e evitar a perda do direito sObre o sorteio e salvar as suas 

~:2UO$ 

10:000$ 
~:OOO$ 
f,:ooo$ 

2H:OOO$ 

5:600$ 

10:00' $ 

10:0 .C$ 

10:400$ 

10:000$ 

tO:800$ 
10:400$ 

5:40é'$ 
10:1)00$ 

5:eOO$ 

r :OOO$ 

5:.00$ 
5:200$ 

10:000$ 
10.800$ 

26:000$ 

Il :HOO$ 
10:Bto$ 

Õ:O '.)O$ 
10:000$ 
10:000$ 

0:000$ 
f.:(lOO$ 
5:200$ 

5:80' S 

,,:800$ 

5:000a; 

2i:OCO$ 

5:1!OO$ 

10:000$ 
11 :60;;$ 

2:6<;0$ 

450:80!),1; 

rehabllitem 
para revi

economias. 

Nos sorlelos de Dezembro de 1938 a Fevereiro de 1939 foram conlemplados 62, porladores, 

que deixaram de receher os respeclivos premias, por n~1l eslarem 


com seus pagamenlos em ordem. 


o proximo sorteio realizar·se·â, em 31 de Março de 1939 

A Companhia InternacIonal de Capitalização é a unica que tem 

~ORTEIOS PROGREBSIVO~, augmentandQ-6e cada anno 


o valor do rcembô!ao. 


Agentes Gerais: Livonius & Cia.Blumenau 

o attcndera no Mlnisterio dO : uma escólta do exército, que o 
Trabalho, aonde Iôra afim de : conduziu preso perante as auto- ; 
obter uma carteira prOfiBSIO-1 ridades militares. , 
nal, um homem, exacerbando- O individuo em questllo cha· : 
se p.om os obstaculos oppos· ma-se José Trilitio, é de naclo- : 
t08 ao seu desejo , teve uma nalidade italiana, natural de Ma- ' 
phrase que attrahiu a atlen· ira, provincia de Cozenza ~, lie- , 
<;,Ilo dos que pas@/lvam: t gundo suas proprias declara- ; 

I - -No Brasil, dls8~ elle, a ções, está no Brasil ha 26 annoS 
gente (:onsf'gue tudo que qul- tendo servido duranle seis an
ser, pais aqui vende-se tudo•. nos na Policia Mineira. 

Jairo Alves Feitosa, runc- A carleira de reservista ell- ' 

~l~~:ilge~~~~i~:~~~,e~~ ~~~ ~~~I;:I~: e:::1 p~~~e:~e~~: aP~~~~:! 
que o interpellaram. viu de 
IC'go que se tratava de nm e8
trangeiro, com sotaque de 1
taliano. E ao lhe pedirem os 
documentos de Identidade, o 
estrangeiro tirou do bOlso um 
maço de papéis, em que dO
bresala uma carteira de re
servista do exército brasllel 
ro . 

Com essa carteira estavam 
tambem uma certidão de re · 
gistro de estrangeiros, pas
sada em Juiz de Fóra, com 
domicilio desconhecido, e uma 
carteira de identidade obtida Região vão pesquisar 
em 1928. mente o caso. 

--Missa I IParteira :-::;::eira 

Joaqui; Garcia Netto F,o;:10M~lIer I 
e familia, Vlrgilio José I Rua Tiradentes, 17t Garcia e (amilia, Fran-I 

?~~~Wi;u:tW~!l LG!~~i: 96 30v.- 8 

"l'rabelhos mcntau 
• phy,ico, muito nho.ust iVoI 
- um Kf lm dl! dilpc:n;lio d~ 

cnucias. Essas energi•• pre· 
cieam :.cr renovada. nmprc, 
;:4!' 2 Q~'! e'k. po..am vt!lncer 
todo. OI obstacuio, d'etlil 
phasc d. vidll. Inclua dia4 
riarncntc nai lua. rc!ciçõ....-. 
oa ~aboI'oaos ••t&ados. crkdo.. 
docu. tertal, etc•• prcpacadOl 
com o MAIZENA DURYEA 
- o producto ma,. nutritivo 
que ac conhece. um VC1'dli 4 

deito i,cradol" de cacrci ... 

• 

MAIZI!:NA BRASIL S_ A. 
Caba _ sa. r.-.r_... 29;1 

-··,------1--,- <- -----1 

• C,,[ D NOJ,ll "OURYE~ 
[ O !t.lMP! ",[Nl O ,'" JI O 

r ... C!O!PHOII 

Conduziam em avia.0 

fund8m~~t~~~~st!:~~~~~ ~~~ V€nde-fH.~ ~~~~s~:~ou~ mãchinas photograhi. 
a morte de seu inesquecivel lote de 6 casinhas, todas cons- cas não lacradas 
irmão, cunbado e tio ERNES- truidas de tijóloe , nos altos RIO (P. C.) -Em Feverei-
TO .JOSf~ GARCIA, convidam da rua Ruy Barbosa, proxi- reiro proximo passado, runc
os seus parentes e pessoas ruo ao Abrigo dos Menores. cfonari08 do Departamento 
de suas relações para assls- Informações com o proprle- de Aeronautica Civil apprc
tirem á missa de 7," dia, que, lario, João Carreirão. henderam em pOder dos ci-
em suHragio da alma do que- 114 10v-2 dadão8 alemães G e r h a r t.l 
ridO morro, m!lndam rezar, lpõ-.-;;;.-;;;;__iUi____iii Holtke, Helmuth Hresel e Ot-

Isegunda·feira, ás 7 horas, na 
,~greja de S. Francisco. DesdeiJá se confessam gratos por 

'I este acto de caridade cbristã. 
(!ti 2v 2 

I
I 	 

ALMANAQUE DO 
I!ID on IInllH-g 

«CORBli n ""H' 
Está sendo distribuldoI! 
aos assignantes do gran-

I de diario .Correio daI ManhA.. 

Faça, hoje, sua assigna-

IlIl'a e receberá aquelle 

magnlfico volume, repo
sitórif, de in[ormações, 


"I, 	 contendo, ainda, Interes
santes secções de lIte-I	 rlllul'll, história, etc., etc. 

Para assignaturas: 
MACHADO & CIA.

II 
 Rua João Pinto, G 

FLORlANOPOLIS 

Móveis ~~rades~:m~l~~~ 
composta de 1 saia de visita es
tofada completa; I guarda-roupa 
com espêlho; 1 penteadeira cl 
banquela, 1 élag~re, I mesa elas
Iica, um guarda· comida e qua
Ira cadeiras avulsas por 700~OOO. 

Tudo de cOr amarela em e 
perfeito estado. Para mais In
formações, nesla redacçlo, com 
Octavlo Alves. 

pessoa, lendo sido por elle adul-I 
terada, tanto que faltam várias 
paginas, a começar pela desti
nada á qualificaçllo de seu pos
suidor. Nessa carteira, encolI
tram-se várias anot~ções de sera 
viços prestados ao Exército du
rante seis annos, entre os quais 
alguns elogios pela acluaçll0 do 
portador na revoluçllo de 1932, 

Observa-se que todas as ano 
notações estão escriptas e as
signadas pelo mesmo ollieial, 
capitão Jovino Brasil. As aulo · 
ridades mililares da Primeira 

devida-

Dr Bulelo VI'.nu 
_ 

-0

Consultorlo li Rua 
J016 Pinto D. 18 (80
brado). CODsultas da 
t á8 3 boras da tu-
de. Aos pobres -
CODsultas DO Bospl·
tal de Caridade. á8 
8 boras da manbI. 

'rrn.~ :'1100II & '1ItI~ 

~~i()~;un!;tN'1\/Ds 
ALBí.ANDlm fliii'll In · 
t..' f t .u....~t_ os cabd
::·.~;rJ:~i:: 
mtt!'M a oahicl.e. Fu 
""Ibr , eOr oatllril oa 
mc:tbelJa.br--. 

t~- :-~~~~~ 
\~ , cootém _ de 

p.r~;:.:;:-. 
-~ 

to GruBchvitz, o primeiro pll~-
sagefro e os demais trlpulaD
tes das aeronaves da8 ae

~~~:::8A.daG.,De~t~~t~s~ug: 
AMIE e D-AJEY, diver8011 
rilme8 de máchlnllB photogra
phlcas. 

Deu motivo a elsa appre

!:n~~ier~a~ir~::~f=~a n~~ 
terem sido lacradas, como 
prevê a lei. Sendo pOBslvel 
que seus p08suldore.i tenham 
obtido photographla8 de zo. 
nas interdictas, previstas no 
art. 40 do Decreto n. 24.572, 
de 4 de Julho de 1934, o di· 
rector da Aeronaulca Civil 
remetteu 08 filmes para o 
Estado Maior do Exército, u
11m de 8erem revelados. 

~~.w"",.<_ •• >, ._ 

.UCOI e lDII.IOOS I 
~1VI b " 

. D O " .."osotado 
Do 10.\0 DA IU.l'A 8110ViIIRA 

OlitRO TOIICO I 
B::D!hlt~,e I, 

'
 
C.tharro. 


Pahao...,.., 

Dôr...Dal,.eeíIa. 


"'~~ .... .s 
VINHO dtEOSOTADO 

3v 3 1...........B5.=v-r.m.~~~·..RG&ddP. .~~a.~....~......~.'116
·~~;MS~EN~Bm~YW$**~

---------------'------------------------ 

AGUARDEM 
DIA 15 DE ABRIL PROXIMO, 
lO....lO••A&. l.1I11I [11 1111 
 Salão Progresso

Joqam apenas 15 milhares 1 RUI Fellppe 5chmldt n. 5 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:mc:tbelJa.br
http:�O_Q.8_19.39
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O#CON 
E' DE EFFEITO SENSA.CI4[)NAL 

N•• tosses rebeldes. traiçoeiras" nas braaeblt•• di,.. 
ale•• ou simples, grippes, resfriados, rouquld6es, toas" co. 
ese.nos aanguineús, dores ao peUo a nas c••tas.....amnl•• 
• Iraqueza geral. , .. "a de app"lite e ("bre. o CONTllATOSSE 
• o r...adlo .!lso'ufo, hcro!t:o, que aão 1.lha. E.fie.elss..... 
"'. tosso dos tuberculosos icmando..o cDn.....ient.menlo. O 
CONTRATOSSE ,. recebau mais do 24000 alle"t.dos v.r 
••••1,.0•• Tbhham culth:ado! Não se de:llem ."ganar.. Ac~.I-
te... SÓ o CONTRATOSSE. ~"e 111 bar..lo. ..1110 tem r ••IIU.... 
e ...........ã..lme. T_ham-........pre - __ _/ 

CompanHia «Alllanca na Bani~» , 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Seguros Terrestres e Maritimos 

Capltill Realizildo R~. 9.000:000$000 

Capl:al e Resrrvils Ri!. 57.000:000J,OOO 

Beos de raiz (predlolS e Irr"' [IG~) Rs. 16.054:900$749 

8eguros effec,u~dos em 19/)7 Rs 3.1 69.67i:I fi4$834 

ReeeIJas em 1037 Rll. 21!.ó35:I!II$090 

SIDlstro/! 1"'110! em 1037 R!. 3.797:380$050 


Opera com as mais modicas taxas em 

todo o ter rito rio nacional 


Succllraal DO Uruguay. R<gulador~3 d~ aVilrla~ e Repre 

aeolaDtCl' Da~ prlnclpól'l c\,lildr.s da AmerlclI, 


Europ/! e AfrlclI. 


Agentes em f'lorianopolis 
-------_.. _-._~._.__.

CAMPOS L O B O & Cia. 
RUA FElIPPE SCHMIDT N. 39 Sandalias 

Caixa postal/9-1e/eplwne /083-End. Tel. • ALLlANÇA. de liras
Escriptorios em ltajahy, Laguna e para verão 

Blumenau. Sub-Agente em Lages
12-P) 	 CALÇADOS 

de todas as 
qualidades 

TAMANCOS MEXICarlos Hcepcke S.A. CANOS para 
PRAIAS DE BANHOS 

Matriz: FLOR!ANOPOL!S 
Fillall.l em: Blumeu3u, Cruz~> ir() do ~ul, Lages, Cintos - Chinelos - Bo
Laguna e S. FfflTIcisco-M(lstrll,Ofio em Tubarão nés - Luvas, etc:. 

REFRIGERADORES ELECTRICOS Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
de Calçados 

4t BARREIROS» 

Al~eureux• 

Depóllto: Rua C. M4f", 39 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
DOIs moaelos (de 90 e de 120 litros) Aotenor Morais 

IImboe de um!! eco!!l,mlll aurp,~be·.!d~.D!e, pois, em 24 
boras COD8omem menos eDerg!l~ e'HC IrI (~?) IjQ q!!e um Ci rurqião-denti,t. 

ferro de eDgommilr ~m 2 nO'1>s .:te a~r·v !ç". Trabalhos modernissi· 
mos. Pontes e dentaduras 

MantelQos em. de,pós1to toda:.> as peças sobre- anatomicas, em todos os 
salentes e 'mealilo mecanismos completos. materiais adoptados. 

HORA RIO: 
em &:11I0Il. de desilr~IIDJo. os proprlelllrlOl Hrlio IlIten Das 8 ás 11 e das 15 
dldoa Immedlilloml!Die, .em oeçelrsldade de IIlr11l1rdarem ás 18 horas. 
a vinda de peçal ou devolverem OI mrlpradore. para Rua P. Mlguelinho,6
lerem ' OODllrtadol em Sio Pa.~lo ou DO RIo de JlIoelro,,_______________________________________.. 71 

v-til 

UNGUA SABURROSA E 
H /\UTO INSUPPORTAVEL! (i.l5Cl Electricl 

vende medidores e 
installa os «quadros» 
para os mesmos. 

Preços modicos. 

Rua João Pinto, 14 
Serviço garantido 

OH. RICARDO 
GOTTSMAI 

Ex-chefe de clJ
VAPORES ESPERADOS: nica do 

PARA O SUL: Hospital de

CUBATÃO: Ilin 2 fie Abril prox imo, para Rio Grande, 


Pelotas e Porto Alegre. Nuernberg 

COMTE. ALUlDlO : dia 5. para Rio Orande, Pelotas e 


Porto Alegre. (Prols. L. Burkbardt 
e E. Kreuter) 

PARA O NORTE: 
ANNIBAL BENEVOLO: sairá dia I de Abril proximo. Especialista em' 


Ipara Pllrll n~/.!uá, Santos, Rio de Janeiro. Víctória, CaraveI· 

,Ias, IIhél,lS, S. Salvador. Aracajú e Recire. ti'l'ul'gia Gemi 

i UÇA : dia 2 para Paranâguá. Antonina, Santos, Rio de
! .Janeiro, S. RalvRdor. Recire. Macáu. Areia Branca, Araca- Alta cirurgia, gyne 

ty, Forta leza, Camocim e l'ut/lya. cologla (doenças de 
senhoras) e paflO8. 

DEFE~I~AA~~ tE}l~OJ~JE~SCEÕygAB~~~l~~~REN- Cirurgia do systema 
nervoso e operações

de plasUca. 
CODsullorlo li rua TraJaAgência-RuaJoão Pinto. A,m.ttm -Cá.. DO, 18 (dlll 10 áa ti, •B"'39 - Phone 1007 12 - Phone 1338 dOIl IfI 1115 16,30) Tele

pbone - 1.28& 
Resldencla , rua Es

....---------,
H. 	 C. DA COSTA -- Agente teves Junior, 20. -

Telephone - 1.131 

ISiemens Schuckert s.A.1 VENDE-SE 'p,:c, 
Materiais electricos em leral com lOS metro8 de frente, por 

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: ~eddef~~:~~8~!U~~'!uu~u~~ 
Installadora de Florlanopolls ~:S:a~d?:::'~~a~~:~':!: :~:: 

R. Trajano, 11 Phol"le 1674 to cerrado. Trata-se oom o
1'-_.;;;Õ:,;10:;..._________________________....:.V..;;.;9::,1__.J,dr. Fulvio Adl1ool,' rua Joio 
.. - Ploio, 18 C.obrado). v-,~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I· ~..... '	 ..r --1[,···································:'1O Esta,j<:~l! r N IN'H I U-I 
Diarlo Ve;mlf," 'ii tmpresa BC. De av.. 'mpele ! 

1
Reduc Qlio e Ofllc!lla~' 11_ 	 . ' 

ru Jo'lo Piolo u. 13 I. Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • 

Tc;I. tQ22-(;x. ~o. ( ul IS9 I_ Hoapcks» e "Anna"; unicamente de cargas com o vapor (,Max". : Clube de sorteios de 
I! 	 • 

"l>~I(jN~ ' i URA5 !: SAlDAS 	 MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • mercadori'as 
Anno N. C.plta/: i. ..--. _ --	 • 
SemestreTrimestre 12$000 Linha Fpolis .- Rio de Jan~iro Liuha Fpolis .-Rill de Janeiro Linha Florianopolis ~g= .• 	 I I -. 
lIê. 4$OO'J • Escala lIajahy-S. Francisco Laguna. . 

Numero aTol.o '%00 • e Santos. Escala São Francisco • 


No In/triol' . • Transportes de passsageiros 

,~ 18 e ~arl.:as . I Transporte de cargas I Transporte de cargas. •


Anno 
8emeltre ~~'e 	 --L. 
Trlmeetre 


![)$oool... Paqu:te .«<t~~!:(l!pCke' d!a 81 Paquete • Max' Paquete -Max. _ 
I.
Annonolo. medtante conlracto •


I.' :~~ln~.(l!PCke. : ~~ dias 7 Sdiúa ias l u'a e_.
e ::2 . s 2 C 7,. 
o. ::!~~:!s·.~'~':~e~~~.f~:~'ca. Saída á I hora da madrugada. u _ 

d	 

FANTASJICO •..á 1 I1o f• Embarque do Srs. passagei- Saídas ;ís 18 horas p. m'l 
.\ ~~:n:~:oa~:ft~~:a:~!ta • ros até ás 22 horas das ves. madrugada. • 


artl,ol asllgnadol • peras das saídas. • 

.~________--= Ordens de embarques a t~ ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques até • 
- : 12 horas das vesperas das ás 12 horas. á& 12 das vesperas • 
A posição da Hungria saidas. tias saidas. • 

I 	 6:000$000. em caso de conflicto : - - - -- -. -- . . .. --- -- - --. 	 • 
armado • Ob - As passagens serão vendidas, no escriptorio da Em· •


• servaçoes: presa, mediante apresentação de altestado de vaccina. • 

Londres, (V.A.) - A Agên E' expressamente prohibída a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 


cia ..Reuter- está informada •• Todo o movimento de passageiros e cargas é leito pilO trapiche sito e PREMIO MAIOR 
de que os circulos hungaros 

de Londres foram autoriza • -Rita M~~:~" m a ls informações, na séde da • 

dos s declarar q1j~ o artigo 
publicado relo jornal «Buda • Em1)rescx Nacional de Navegação Hoepcke • Muitos Premios menores I 

• 	 á rua Conselheiro Mafra n." 30. •peat uj Magyar9ag», segundo 
o qual a Hungria, em C9 S0 
de guerrs, formaria ao lado : •••e.e&~iJ9~~O :;;,e!.~.~~~~a~~ae.<'ftfl~••.: 
das potendas totalilariu8, ex Contribuicão 1$000 I
prime apeDIiS o ponlode

vista lIaqllelle jornal e não 

deve ser interpretada como 	 08. DlBLMB IOELLNDII 
tl'aduzindo o penSRmcllte or	 Habilitai-v... I • In.elevei-vosl ICom prcÍllca n03 hOllp:taleficial do goVêfDí. hllngaro. 

europell~ 

CLINICA MEDICA 1<.11 
GERALDr. Augusto de Consulld5 dd6 10 ás 12 e 

das 16 á~ 18 horas 
INSTITUTO DE ELETROCAR-

DIOGRAPHlA CLlNICA 
Paula 
MEDICO 	 CurBo de aperlelçoamento em 


doenÇll8 do coraçlo ldlagnos
- DoIIIÇlI de leabOrll  ttco preciso daI molestla. caro
Putos dlacal por trB~d08 electrlcos) 

- Uperlcles - CLI~~~A~EDOR~~~~Ano;. 


(OHStJLTORto NERVOSO 

GABINE'l'E DE ELECTRQ·Rua Victor Meirelles Q. 26 TERAPIAIs 10 1/2 e Iks 2 as 4 horas 	 Ondas ourtas, Ralos ultra-vlo

Tel. 1408 leta8, Ralos lnIra-vermelhoe e 

Res!dendo: Vlscoode Ouro 
 EIectrlcldade médio. 

Preto. 42 - Tel. 1355 	 LaboratorlOl de 1'81OICO
A CAIXA SANITARIApia B AD41JIBS CllnHl.a 	 KELLY 

AUGMENTEM 'SUAS Exames de Ban5::0 para dIa·Triumpho do espírito E' a última palavra no genero

democratico colom· 
 VENDAS ENVIANDO S:D8W~s~:r;!a~u lI!d~eB~~t; 

biano 	 TIIU, Kabn e Saob. Zorga, Simples como um brinquedo de criança IDtsRllosllofO do Impaludismo,AS ENCOMMENDAS URGENTES 
Bogotá, ;V.A.) Os 	 ~~~l::'m:~eu~~:(r=~:i

de Aecbeln Zondack, para dia· 

servadores politicod conllide· 
 ·vl. CO'"DOR 
raram que a tranqulllillade " 	 ~~~I;: S~~: ,,:~~ofl: 
com que foram el'fectuadas, 	 quldo raoblNlano a qualquer 

- ob-	

To~a em~uti~a napare~epesqulM para alucldaçlo de 
dIagnostico•.em todo o prfll as eleições 

populares, para &. removaçllo I Svndicato Condor Ltda. Agentes I Fem. Machado, 6 Belleza e effíciencia íncontestaveis 
total do Congresso, constitue Carlos H~pcke S.A. Rua Conse- Tel~phoDe 1.196 Fabricantes:FLORIANOPOLlS 

mo da pol1tica de conviven
~~~, p~~~r~~:iZ~~tJ~. °JesS:rjtt ------------- . . . --.- - ----.---.... -.----..- --. Quer ser feliz ? 


~~c~~~~!~~ :~s~8f~~l~ ~~: lheiro 	Mafra 35 Teleph. 1500 

Fundicão Ciuanabara 
a posse do presidente Santos. 	 Em nego cios, amores, ter soro Rua da Ga:nbôa, 114/118 - Rio de Janeiro"':;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;::;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;ill,===========;;;;=====;:::::=:;lte, saúde erealizar tudo' quer 	 deesja? Mande -1$200 em sellos A' venda nas casas do ramo 


e escreva ao prol. Omar Khiva,
DR. 1111118818110 	 Caixa Postal, 3407, Rio de Ja· AGENTES: D. Morilz' & Cia.
neiro, que lhe indicará o meioCLINICA GERA], MEDIDORES DE LUZ de obter trillmpho, prosperida· Rua Feli~pe Schmidt, 39 - Florianopolis 

Curso de especilizaçll.o Precisa V. S. de medidor para sua instal~ de. fortuna e saúde. Nao hesite. 
em molelltla do Pulmão. lação? Procure obter na INSTALLADORA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tratamento moderno da DE FLORIANOPOLlS o medidor marca • . • 

Tub'.lrculolle 
SIEMENS, comé ~b~~~~r~arantia, porque : AIFiFFiA N C E : 

BRONCHITE-A1HSMA 
PNEUMOTHORAX 509 R. Trajano, 11 Phone 16~~81.J • • 

Consultorio: R.. Joio Pino II~~;;....--------------I· . , . . • 
lo, 13 (SOb.)-Phone 15'5. 


Resldencla: Hotel G16rl. 
 .--.------:---11= Conaloaereo iil§WQi!!i.AmencadoSul·França i
"'- 1320 

(onsullasl das 13 as lo horas. 

42-P. 
 Dr. Joaquim Madeira Neves I Dara HoFrEtCe~tm~~5?SAfd}~A,r:~6EANIA, c~da ••o _ 

Medico - Oculista • ("I • SABBADO, ás 11 horas nos CorreIo••
Protesta o Egypto 	 Formado pela Faculdade de MedlclDIlI dll Unlvershlllde • Para o Sul. URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PEflU •• 

do Rio de JIIDelro e • cada TERCA-FEIRA, ás l' horas nos Correios. • 
CAIRO, 23. (U.P.) .- Infor· 


ma-Ia que o govêrno do E· 
 TratameOIO ClIDlco e 0J:;~f:oa de todlls 811 : _ Brasil-Eurona em 2 dias _ •molealllll 

gypto apresentou um protes

to. ao embaixador italiano, ~:~~: ~1ho~P:~f~~~:I~:oJ~ p~or~~~I~~~~o~~~o r.::: 	 • A G f N T E 5: • 
contra o movimento de tropas pltlll dll Fundaçiio 01llfrlle-Ou1ole do Rio de JaDelro • ~RN~~TO 	RI~~~N"'ACH L Cr-a 1td.a •italianas na fronleir&. da Ly· Completa IIpparelhllgem para exames de lua eapeclalldllde 	 • ~ .l ~~ ~~~ Jiil ~ + . '. • 
bla, 8ccrescentando que, si 
elltee· continuarem, o Egypto Eltolrlcldllde MédIca, CIIDlca Oeral 	 •• Rua Conselheiro Mafra, 31i, •• 

CODIIDlltlll dlllrltlmeole das 16 6s 18juntamente com a Orll-Breta· 
nha .tomarllo «medidas Indls' CONSULTORIO Rua Jolio Plnlo 7 sob. Telepb. U66 • T.lephone: - 1626 Florlanopolia • 
pensavell 4 protecçllo de 1U8 RBSlDBNClA: Bua Tenente 8111'6lra 1i7 TBLBPB. lnl • •fronteira». !-_______________•_____ ..................................... 
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ô 	 o ESTADO, 25 uo Março áe j939 _ 

r

/I nA•• J:' nl: ACOLA lVI~~ta ~eEL~~12~AII Vida Social II 
II .... " .. -. t_ ... -	 Realiza·se, hoje e amanhã, II 

a tradicional e mais bella ' ___I Última nora esportiva 
I (Serviço especial para O ESTADO) I ~e~~~t~e~~i~~~h~~ J:f~~al d;;; A~~lVERS.mlOS 

__ Passos. Trans(orre, hoje, a data natalícia 
BURGOS, 24 _ Hoje de manhã o general Pétain Há cêrca de 90 annos que do nosso prezado (on!er.raneo sr. 

Últimas catharinenses Ian!l0s - Mdo !!vre. . lez !"!!treg!t de SU!!S credencieis de emh::ixlldcr frail' I ~at6!~?:ed;se d~en~~tho~iCii~~o :~h~u :or~~I~~~~~~ e~~~~~ft~II!~IS~: I~~"" 
PACHECO - o conhecido o' . Pár",ü - tlo,mens - lUO I cês junto ao governo nacionalista. gem de Christo padecente as mesmo õilunlclplo.

dianteiro que durante tanto metros - nado n l la brasse. Desde o hotel até a sede do governo o general bomenagens de sua p--' d 
tempo lJrilhou em nossas !l". PlÍrea - ~~oçns - 50 I Pétain foi escoltado pela guarda especial do general fé · .v,un a Faz annos, hoje, o nosso estima' 
canchas, integrando o «onze» metros - nado livre. I Franco, composta de luzida cavallaria mourisca. Desta vez, por se acliar do (onterraneo sr. Alberto Mor/lz,
do Avahy, e que ultimamente _ 100 Pl\reo - Ho~en8 _. em obras a cathedr::!, o iti. funcelonarlo federal aposentado. 
se encontrava residindo no ::100 metros - nado !lvrc.. LONDRES. 24 - Saíu hoje da Inglaterra para os nerarario da trasladação, Foi o sr. Alberto Morltz um dos 
Hio de ,Janeiro, regressará 1lO. Páreo - Men~nas ate Estados Unidos a maior remessa de ouro, feita de hoje, selá o seguinte: rua mais valorosos futebolistas .catharl. 

• 

"Identro de breves dias a esta 14 annos - 50 meti os. uma só vez, para o estrangeiro. 'frata·se de 12 mio Menino Deus, Largo 13 de nenses, tendo, lambem, (u!lIva.do.o
capitaL 	 l~o. Párel) - Honra ao 1' 1' lhôes de libras esterlinas e 1.900 caixas de prata, que Maio, rua Tiradentes. praça I«rowlng» (om grande dlstm(çao. 

WADll:O. - o athletiilo e guelra N. C. - ~Iomens 100 deguiram a bórdo do paquete «Manhattan.. 15 de Novembro (lado du A~IIVo e gen!II, s. s. goZJ de lar· 
seguro arqueiro. que tem a · metn.~ - nado livre. Prefeitura), hugo Fernando Igo CIrculo de am!;:ades nesla (apitaI. 
{'tuado com destaque no ar LONDRES, 2J-Teleg-ramma de \loma notícia Machad C Ih' I 
~o do Avahv e do Iris, as~ No Exterior <lue as tropas republicanas de Madrid chegaram a Mafra ~~a bucaOdoroo~se fi:~l~ Trans(orre, hoje, o annlversaria do 
signsl'IÍ inscripçi!.o para o Hungria 2 - Irlanda 2 licôrdo para entregar aquella capital aos naciona· mente', Igreja d3 São' FIan., sr. Osca; Cam/sao, aUo funce/onarlo.. 
"remio de Walter Lange. Belgica 5 - 1I0llanda 4 listas. cisco, a qual estará aberta da Fazenda Federal, aposentado. 
.., ENTRE os jogddores S. Salvador 2 - Costa Ri · As conversações para a capitulação tinham até á 23 h di ' -: 
que lormam o Iluadro de lu· ca Il começado com a ida de 2 olTiciais nacionalistas, na Re:am-se0~~8D~ii,I~:'6 , 7, F~ZEM A~NOS HOJE: .. 
teból do «Escriptorio Hre · ;:=========::;I 4."·leira. a Madrid 8 5 oHiciais republicauos a Burgos. 8 e 9 horas. na igreja de S. Sra .. ~ernandlOa Ro(ha. 
)Jcke.. figura Emygdio car'l Dizem que as tropas nacionalistas entrarão Francisco, missas dhlute da Sritas.. Aur~lia P. da Silva, lia 
lIoso Jor., que nos bons tem· D- _ amanhã na capital. Outra notícia, porém, declara que imagem do S. dos Passos, CV~I lleadlao. Carrelrao e M!rla de Lourdes. ;
pos do (uteból ilhéo loi um lVerSOes ainda não foi resolvida a exigencia dos republicanos,
dos nossos melhores centro· de alguns de seus cheles pOderem safr para o es- Srs.: AdhemarCaslro, 1030 Dlno 
médios. trangeiro. Pharmacia de plantão FeiJeira e Jonas Camara. 

8ht mo
AFFIRMAMll 0\ 8\' : --- --- WASHINUTON, 24. _ Estão sendo completa. Eturó .m.nhi de pl.nlio a l'A!;,\m·;S'fOS

d~e it: G~TI~:oenD~O eaxb~~~o RADlO. - Nu ond.. d. 25.29 dos os estudos da construcção, para a fl'ota estRdu- .Phdrm.ci. Nosta Sj,nhoro Appa' Real/za·se, hoje, ciyil e religiosa
Ir~ o seu antigo' clulJe . mlt. e 31 .55 mil., • est.çio O.· nidense, dos 2 maiores couraçados do mundo. Actual- reci •• , í lU. Joio into. mente, o enla(e matrimonial do sr.' 

lIar , - .' "0 ventry, d. Londr••, irr.dior. esto LI d . I' I capitão de (oryela Epaminondas San, .A ~IRECÇAO t~cbmcll noite o .eguinte progr.mm., hOIl- mente, o maior vaso de guerra é o «, .00", lDg es,U 

~~~~~~~~i~~:!~a;~!~:~~[:r~ ::~~.~tl~i·:R~i~:~rio Lon' ?r~ii{d:~, ~o:~~u~i~ t~~~r~~~s:ue O JapãO está Psroomdosu cmtuol'toS <r,«raLtoes váe,_,r »_ f:~a,N\C:J~m.r\iJ!,.a.~.gde 	 cons· .' ..aT~E:,~sa ~!~~::Lbi!:~aE.~~: 
enma prInCipal do campeao Es· 20.30 _ Muslc.HolI. Com va. ROMA, 24 . - O embaixador da França, sr. .., ,, ~ .• 

tadual d~ 1937. . . rio. arti.t.. t. Orche.tr. d. B. Poncet, visitou O principe Humberto, tendo sido I'ece- I tileza da visita com Que on 
T . ~qNS'I A que os z~:u~~~: B. c., ,oI, ~ :Q;enci. de Ch.ries bido muito cordialmente. tem nos penho~ou o sr. Leo' Ch~gOü ê~:\íjii:êm a esta (d~lidi, 

J~~~rã~ ~Ubs~~~ :r~mio, o ~~:~:o~~ ' Apresent.çio d. John WASHINGTON, 24 _ O Im Idldos de circular nesta cio po~~o Hochhei;ner. ~igno e ~~o~euaen~exm:. :ag~~~;, ~(os~pa~a~~~
v~loroso Clube Athletico de 21 .00'-21.15 _ Noticiario em posto de. 25" o, 8ddiciopal, lan- dade, excepto os alemães e ~~i:~~d~e~~~l~nlr~~~s ~eZ~~: neU/ Porph irio Guimaraes. 
Sao FranCISco. português (.ó nl Irequenci. GSE çado Illumamente . sobre to- italianos. de 8. Paulo. 

HóSPEDF.S 
.OIPIRANG:\, de S. F!an· 11 .86 Mcl.). ~as as mer~adorIas alemãs ----------.. 1 8. s. mlmoseou·nus Gom aI. Estao hospedaaas no Glória Hotel 

ultimo á CIdade de Mafra. 21.40 _ Noticiorio em inglês. SIVO ás mercadorIas proc~. Definitivamente a- tHricia «Lever S. R.» e do 
~IS~O, excu.rslOnou domlDgo 21 .30 _ Sport do di.. I~portadas fOl tor~ado exten· 	 gumas amostras da Pasta Den. 

as seguintes pessoas: VlClor Veeg/ e 
lamllia, Herbert Haas, dr. Benedi(too~de eufrentou f! Pery.. ter· 21 .45 - Sign.1 hororio de Gr.en· dentes da Tchocosl<lvaqula bandonado O «Pru- sabonete .Lifeblloy». Dutra, Ernesto Beroasconl, Erl(h Frle· 

num empate de 1 X ': 22 .00 _ Big Bcn. Mú.ica Iron. dente e Morais» g-ou-se o .Sóctio.Ricinoleato», 
mInando o prélio amIstoso wich e de Memel. 	 d Na referida pasta empre. 

drl(h, dr. Rodolpho Renaux Bauer e 
REALlZOU'SE, domingo p. cc..: um Rlcital por R.ymund. LONDRES, 24. _ Sabe· se Puntl\ Arenas, 24 lU. maravilhoso agente batel'ici Sra., Roberto Steln e Jamilia, e dr. 

Saturo/no Malsonnelle.passado, na Cidade da Laglrna, Collignon (.oprono). Mil. Nor' que a Polonia está gutlrne- ~~r;is» O f~rru3:8~~tiv~e da adoptado na melhor clini
o cs~era~o ~llb~te en~~e o~1 ~Iu. m.n O'Neill (piono). cendo sua I'l'Onteirll norte, mente abandonado no ca norte-americana e euro· FAT.l,T':('mRX'I'O~a 1~es. arnga'd ef( el e t ar· .. es. 22.30 - Big Ben. fim d. tr.n. com tropas da classe de 1914 logar de seu encalhe f.éa ~art_a cura das moles- A's 8 horas de hoje, no Cemlte. 

Jogo agr~ tOU 
• )as tan e. ,l n~l' missio GSE. e 1915, que acabam de ser em Punta Carrera. O com. Ias a oca e como preven· rio Público, Eff~(luou.se o enterro da 

lIIelOsa ~ss!s . cncla, e:l1Il11an o 22.30 - Tlln.minio GSB: Big convocac\as. tivo da pyorrhéa. Ella não exma. ~ra . Lulsa Espezim, espõsa ' 
com _a .vlclGrla do Barnga· Verde Btn. Nolicillio em e.ponhol c No mandante ~ quinze trio produz esp~l~a, . porque~ n!! do sr. João Motlo Espezlm, falle(ida 
por "X;J. t. Semon./••ôb e Modo da WASHINGTON. 24.-As fiU· pulantes regressaram a sua composlçao, foram ehml' onlem no distrl(lo do Saco dos lI-

O J\\ARCILlO .Dias empalou C.rne. r o IIC toridad~s militares estão uI. esla cidade. nados os elementos menos mões . 
com o Lauro Muller pela coo 22.45 _ Fim da transmi"io timando os esludos para a e!!icientes. Ao collocar a pago ' 
tagReEI11Apdpi~XR ·E?·CEU d"mingo úl . GSB. construcção de:1 mil aero· O d b d . ta ~a escôva, . nota'sA que ~ Enterrou-se hoje, ás 9 hora~, no 

timo, defendendo a cidadela do CINE OOEON _ A'. 17, 19 ~~~m~~ilÔ~~ d~aJ~fla~~~~1 de ~~~o d~gBr~:UalS ~:;:. ~~a,a~t~sd~e~:~~iOm~~~ ~~~~IIOCar~~~~\I~(ld~ ~~~~~s(~
Barriga· Verde, da Laguna, o e20.30 hor.., .Comprondo b.ru· cal e após essa prática de rua Campos Novos. 

grande arqueiro Francalazzi, que lho. e • continu.çio de .Perigos GENEBRA. 24.-0 dr. 8311a. Belem, 24 - Foi empossa· bygiene, percebe·se que pro. _ 

na temporada futebúlistíca de de P.ulin... cht. ex.diree!or do Reichs. do, ontem, no cargo de des· duz maiores resultados com Falle(eu onlem e onlem mesmo. 

1938 integrava o quadro pr/nei CINE REX - A's 19 horas, •Tom· bank, que se achava em fé· embargador do Tribunal de menor quantidade. limpando ás 17 horas, foi enterrado no Ceml

pai du Curitiba. da capital pa· pio do B.lln... e .E'. o minha rias na Suissa, foi chllmado Appellll.ção, o sr. Eladio da os dentes, desiufectando'a bõ terlo da Trindad~ , o menor Ollya! 

ranaense. Iclidd.d.. . a Berlim. Cruz Lima, que conta :19 an· ca e beneficiando. 8S gengi. Martins. 


PREPt\RANDO·SE para tomar CINE IMPERIAL - N.17 19 nos de idade, e é talvolz o vas, que ficam 6ubmettidas 

parte na grandiosa competição e 20.30 hor.., .Corrido do 'tri' PRAGA, 24. - Todos os jor. mais novo desembargador do permanentemente, á ação cu: )IISS.\S 

esportiva, a reali za r se hreve· umpho.. nais estrangeiros foram impe- Brasil. rativa e preventiva do Sódio. 
 Na proxima 2.o·feira, ás 7 horas,
mente, no Rio de Janeiro, o 	 Riclnoleato, agente de alto naserá rezada missa, Igreja de S30 

quadro de bóia ao cesto da nos- poder microbicidu e pene· Francls(o. em Intenção a alma do
N O V A M A R C A 
5a bri.J~a Fôrça Pliblic" vêm 	 trante que se conbece na mo. sr. Ernesto José GàlCla.
realizando rigorosos «apromptos. dern& cllnica dentária. 

Os exercicius do «Ii\'e» dos O sabão «Lifebuoy' é, igual· Rezar·se·J , na proxima segun' 

nossos milicianos estão sendo menle, um producto de classe. da-feira, por alma do sr Euclides 

úirigidos pelo tenente Ruy Sto· As parliculas de suor quando Cas(als, missa de 7.· di., na Igreja

cklcr de Souza, recem-diploma- nao são efficazmente removidas, do Rosilrlo, as 7 horas . 
úo pela Escola de Educação alojam.se na profundidade dos 
Physica do Exército. póros, deteriorando·se. Dahi ce· Reza·se amanha, as 6, 7. 8 e 9 

OS FUNCCIONAR10S do to cheiro desagradavel. -_ Pa hera., nJ Igreja de S~ü fiânc:sCj;,

T!leiouro do Estadu Irôballlam ra combater esle mal, causador missas dlant.. da Imagem do S. dos 

activamente no sentido de oro de lantos desgostos, hasta a es. Passos, que~se acha naquella igreja.

ganizarem uma agremiação es· puma do Sabonete «Lifebuoy».
R 
portiva, desti nada á prática do 'i ',f Seu grande poder de penetração Pulseira perdida

futebot e cestoboL Dentro de O N T A nos póros faz com que os resi· Perdeu-se uma de platina, 

poucos dias surgirá o gremio da duas sudorificos sejam inteira. brilhantes e saphyras. Grati

enthusiastica rapaziada do The· D E mente removidos, deixando a fica·se. a quem entregar nes· 

souro, que contará com o con- C pelle limpa e macia. ta redacçãll. 

curso de Marçal e Carvalho, do· O R.TI ÇA - Amanhã, o sr. L. Hochhei. 5V-2 

is «ases' que já brilharam no mer distribuirá amostras de sa. 

Jutebót barriga·verde. bonetes «Llfebuoy» nas sessões 


do elegante Cine «Rcx". A vida de hojeo segundo concurso V d precisa douaquatico da temporada PIANO p:r ;;:~o l~~de 1939 ocasião. Rua Deodoro, 33. ENO ~~~~~ 
A segunda competição aqua· 107 5v-alt.-3tica promovida pelo novel 


gremio esportivo "Figueira

Natação Clube. será realiza

da no dia 2 de Abril proximo


O programma constará de 

12 provas, das quaes algu
 Agradecimento e missa 
mas ineditas em nosso meio. 

E' este o programma com· Yivil CaBcaes, villva de EUCLYDE5 DA SILVA 
pleto do grandioso concurso: CASCAES, fallecido em 20 do corrente, Irml1Qs, cu· 

10. Páreo- Infantis até 16 nhados e sobrinhos e demais parentes v~m, por 
annos - 100 metros - nado este meio, senslbilizadamente, agradecer aos facult 
livre. tátivos Drs. Remiglo de Oliveira e Bulcão Vianna, 

2°, Páreo - Homens - na 08 grandes esforços que fizeram para salvar o exllncto;
do de costas - 50 metros, á sociedade Liga Operária Beileficente, á Associação da 

3°. Páreo - Meninas átô Caixa Beneficente dos Empregados no Commérclo e ás as· 
13 annos - 50 metrose- na· sociações da Caridade, Irmandades do do S.S. Sacramento e 
do livre. Divino Esplrito Santo e a todos amigos e conhecidos que

4°. Páreo - Homens - :lOO o auxiliaram durllDte a sua enfermidade e o acompanha
metros - nado livre. ram até a sua último. morado; e aproveitam a opportunidade 

Páreo extra - mergulho. para convidar a todas as pessoas amigas e conhecidas 
50. PAreo - Homens - Re	 para a missa de 7' dia, segunda-feira, 27 de Março, que a 

vezamento 4x60 	 Irmandade do 5.8_ Sacramento manda celebrar na Igrej'l do 
6'. Páreo - Infantis até 16 ROBario, 4s 7 hora.. A todos, mtlle uma vez, a luaelA.SOUZA CR.U~_nnol - nado livre, 	 eterna Kratldilo, 

.7'. PAreo - MenIDo. ." 12 	 . ~ 111 lv.-I 
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