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I A padronizacã -i P4Q~\ ~ ;~ \ 
I orçamentos estaClu."J 
pUblica!~Ode~r~c~Ja;e~t~:I~S pO:!~:a~~~~Ei;i:~:~fE~~~'-

o MA!S ANTIGO OIARIO DE SANTA CATHARINA 	 I creto-Iei, pelo qnal o presidente da República vai criar. 

Director·gerente: Altino Flores 	 I~~'::a~o~~oi~~r;i~~t~~~b~~:, ~~~:o~l'm~o~~~:~sdec~~~~~~:~ 
do chefe da nação. 

ANNO XXIV Florianopolis-Segunda-feira. 27 de Março de 1939 N, 7624t 
Baixou o preço da I A Russia não dorme IUma .Mulher !dagra 
carne e do pão! REVAL, 26. --Informações da fronteira so-I Peroe O Amor de 

vietica accusam concentrações extraordinarias seu Esposo
s_ PEDRO (R. O. do Sul), de tropas russas, sobretudo de fôrças de aVia-I ___ .Pelo Correio - Numa pro- , 


vidência merecedora de en· ç.ão. Há dois dias que as populações .fron~ej- _ ~~'::. ~:" r~~~~"c~~~~:d~ s:ni°!~c~~ 

comios, o sr. Manoel .Tosé nças se encontram alarmadas com o rUldo dos gi., - cO"'O podo .spefllr conse".r 

Martins, sub-prefeito do l.0 moto~e~ do~ appar~lhos milítares, que realizam'" R~,~~r,;h,:' ,~d~'~~~:~~~cde I~~~' 1I~~ar~~~:' 

~~~t~~ct~e Proereft~e~f~~ii~iP~~ exerCICIOS dia e nOite. "o'" o uso .111; PllsLilh a. ;\!cCOY 


\ em dias da semana finda, O alarme augment~ com o desconheci- h~~:I' ;;~~, ~,c SOiL~od~~~ ~~~'::l~er~~ 
convocou para uma reuniüo mento completo do motivo dessas concentra- SII II sallde -- alllllento' "arios kilos 
no Gabinete do Prefeito, os çõ~~. , ~ todo O momento são v~s~as nuvens :;;:ell~:'"~p':;:~:'~ ~~d ;;-, e:e~ir~~~no~"~~~ 
~fdoa'!fe~ei~Oa~: ~~~:!~~':ndei~~ artificiais, que protegem os exercI CIOS dos ap- Ilos._e ~"Lão - cJe '""Lir-sc-r. orgulhoso 
preRllão sóbre a possibilida- parelhos sovieticos. dOc~; Il~;'e n t","ar hoje mesmo a. 

- - - - - - - Pas tilhos '\It'CO\'. Jú nHO é I1ccessorio 
~~ pd~o ba:at~:re~ar~e, Pde~~ I _. Lomor o ole,) dc figndo de hacalhou li-
artigos de primeira necessi· I Dr. Joao de ArauJo_OLHOS. OUVIDOS, 111,~nó~" ;.~.:;-"~:~;~~~i :;~. 1~~nP~!:~~~~ 
dade e que noutras com- ! NARIZ, GARGANTA de ..."eur, e eombiun ru toda. as mu
munas já tem solrrido baixa, I . . ,. ravilho!a, propriedades do moi. puro 

Como resuilado dessa con- E.p.c"l"t. do C.ntro d. S.ude - ASSlStent. d. prol. S.n.on ~~~o~~r~;i;O(~O ::r~~~~II~a~. "~l ~~~Il~ 
ferêncla, aqueIla autoridade i Consultas dlarlas das 4 ~s 6 1j2--Rua Viclor Melrelles, 24-Tel. 1447 aiuda muis commado, soa Lão . !ficam 
conseguiu que a carne e o . ~~on::~~tI:~re~lO!! i~;~C:~;~s TJet~s 0: 
pão fôseem vendidos com a doenLios del-em cometO' immedioLa
baixa de cem réis em kilo. Para apurar o roubo praticado no mcnLe o tomor .s PasLilhas MeCOY;

Quanto á dlsiribuiçilo do ~Prudente de Moraes" seu - pr.co é ",odico, Compre .s 

~:~J~~an:.o d:~~~~~da~e )~;~ Santiago do Chile, 26. _ CommunlcnDl de Punta ~~~i~I~~~h~r~~I~: nu pbarm8eias; nio 

hienizar esse serviço, como Arenas que pl'osegllem activamente as investigações 
estabelece a legislação mu tendentes a esclarecer o roubo de mercadorias do 
nicipal sôbre a materia. .Pru~~~~n~;B~~[:t?~~~ num erosos implicados no caso, Do triumpho á miseria 

entre os quais l'i!-(ura o sargento da armada Pardo Rio, (V.A., - Um homemOBESIDADE? Vera. que tentou suicidar se ao vêr-se descoberto. de aspecto commovedor pro
Evite ..
combatQcom Foram baixadas ordens no sentido de que a tri curou a assistencia, muito 
o 	uso diario pUhlÇão do navio «Micalvi> permaneça a bordo, afim trêmulo, com a voz embar· 

de proceder a investigações. Espera·se a chegada a gada. Após medicado con
Santa Cruz. nl'irn de eHectuar outras diligências, visto venientemente, reanimou ·se 
como os tl'ipulllntes negociaram com algumas mer contando sua dolorosa histó· 
cadoria s. ria' 

Era o velho acto EduardoO Japão não pro -------- - - -	 Vianna, que, festejado por 
cura novas allianças ·0 "b alo" d T· ho todlltl 8S platéas do Brasil,e o rlUmp num triumpllo apotheotico de 

palmas, viera, depois, no oc-
TOKIO, 26 (U. P.) - Os RECIFE, 26. (V.A.) - A pOlícia do Trium- caso triste e Irremedlavel de 

clrculos militares desta ca pho prendeu o fanatico «beato.. José Evange- dec.adencia, até o ponto de mi 
pital desmentem categorica lista, que vinha conquistando regular número serIa qu~ o e~volveu...mente a noticia propalada 

no estrangeiro de que o ,Ia de adeptos. Na occasiâ~ em. qut::. foi preso. o a ~~s~g~::te~~:i~~~:m~~~:~

pilo estava em vias de con· beato tinha em sua resldencla cerca de 800 Casa dOB Artistas, que vai 

clulr um pacto com a Ingla  pessoas de ambos os sexos. amparar seu socio. 

terra, segundo o qual, 	 os 

ingleses apoiariam a política - ------- --- 
expansionista nipponica no . - - ---------------.----- - - ---. 

Extremo Oriente. Considerada pre


.. Igualmente é falso, a I'I'i 1' carla a situação 
mam os japoneses, que o financeira da Rê·Caldas da Imperalriz
Japllo possue uma alliança o proprietario desse i Dl po l'tant~ estabelecimento de Paraná-Santamilitar com a !talia e 11 balneario, distunte apenas 34 kilometros desta capi  CatharinaAlemanba» . tal, mantém, a08 domingos, um serviço de Omnibus, RIO. 26 - O ministroUontudo, parece que ainda ida e volta, a õSOOO por ptlssageiro. da Viaçl1o, emnão existe de facto essa aI · Partida ús 8,30 da manhã, regresso ús 3 horas portaria, 

designou o tenente-co·\lança militar, pois os japo da tarde. Ponto de partida: Consel he i.ro Malra, ao ronel Juarez Tavora, o 
inspector do Banco doneRes querem primeiramente Indo da Altandega,

estudar em todos os seus Aos sabblldos, e do mesmo ponto, ás 14,30, a Brasil , CIarlmundo Saldetalhes as vantagens que Empresa Ferreira [az o transporte para aquell e les Abreu e o engenheital vasso lhes poderia trazer balncario n 5$000 por passu!;eiro, ida. ro da Inllpectorla Fede· 
Sabo·se que as potencias .------- --------------------. Caminha Sampaio, para 

futuramente . 	 30v.- 29 ral das Estradas Carlos 
que desejam negociar um apurarem, em inquerlto

administrativo, as ra
pacto militar com o Japão 	 _ 

::~~!ra~~~ilO ~~~ :1I'1:~~~~: Cerla lensao na fronleira zões determinantes da 
f1nannippo-rU8sa era e 	 I precaria sltuaçlioinevitavel 

que, talvez, o Japlio poderia qermano-po onesa ceirada Rêde de Viação 
Paraná·Santa Catharina, 
nos ultimos exerclclos,

necessitar de uma ajuda eu 
ropéa; e callo se .apresentas. Varsovia , 26. _ Informam de Katowice que se manl e evideneiar as responle ' essa eventualtdad,:, essas restou certa tensão na fronteira germano.polonl!sa. O con . sabilidadea, acaso exispotenclas lhe pre~tllrlam to- trôle dn fronteira foi reforçado com guardas fronteiriços tentes, por essa sltuado. e qualquer apóIO. alemãs, que foram augmentadas com destacamentos do çilo, que se traduz em 

grave prejuizo para oNova den~ncia cc;n- ~g!fl~~~~a~l:mc?~~~O~n~:,bO:: ~~~r:t~~ar~':n inlg~w:~r:: :eãr~ Thesouro Nacional.tra o sr. CalO MonteIro mano·poloneses nos ultimos dias na Silesia, onde houve 

de Barros conllictos entre poloneses e habitantes de origem germa

nica, que pintavam cruzes grammadas nos muros, Por outro , 

Rio, 27 _ Foi denunciado lado, em Bahumin, os alemães tentaram penetrar em terri- IItu blrlstetllltlt,a aalOr 


ao Tribunal de Segurança todo polonês. 	 Teu rOlcn B 
Nacional, pelo procurador J d • d'd d IA R • - ban BI141 1:18 tOlse
adjunto Kruel de Morais, o u eus Impe 1 OS e umanla nao O' •- S' lei de 10110 hlbor, 

tlr. Calo Monteiro de Barros, Sã desell.lbarcar donou seus•.preparab. 16 le 1111. 9 COITIIIOSlB! 

conhecidQ advogado em Mi. . o Paulo, ,P.C.) - A po· vos mIlitares 

nas Gerais. Tendo a pOlícia liCl~ marltlma de Santos imo O Vaticano e a guerra

dado busca na fazenda de ~edlll o. desemba~que dum Buearest, ~6 - Um tratado Cidade do Vaticano, 26 _ 

lua propriedade, em Alvino- aSal de judeus, Vindos da de commérclo, grandemente O @erviço informativo do Va

POliR, ali encontrou armas e Alemanh~, e que embarcaram favoravel. á Alemanha. !raz tlcano annunciou que mon

munições de guerra. em Parll com . passaportes, a Rumanta ainda ma~s !tga. senhor Angelo Bartolomaai, 


O Ilr. Calo Monteiro de que .tI~ham o. VIsto do consul da ao Relch economlcamen- bispo do exército italiano, 
Barros foi recentemente con- brasllelro. t\S iiilslgnaturas te; porém os rumenos n!!.o ordenou aos padres militares 
demnado pelo Tribunal de lalsas estavam sôbre sellOl1 desouram de tomar as auas que auxlI1aslem na inlltruc
Segurança como dirigente da do Correio. do Brasil. ao invés precauções para .a defesa. Os çlio ao povo doa meios de de. 
antiga · Alli&nça Libertadora de estampilhas consulares. A reservistas contmuam a ser leaa contra os rêides aéreos. 
Im MinaI, lIngU!s usadano visto era a enviados para os pontos de A circular recommendando 

No proxlma lessl10 plena espanhoia . , . concentraçlio. aos padres o auxlUio , caiO' 
de segunda-Ieira do Tribunal _ panba da associaçlio nacio
de Segurança nlio entrará em IO Ar" T DUUI·DOS IRI 6.111 nal para a protecção contra 
~~~~aE::n~~rá~ ~~~~~~!Ope~~ (. mIOlO aVBles - ,I, :~~q~rs~o:é~:~:, s~~ ;~!::~i~ 
coronel Costa Netto no pro- Clrurgilio-Especlallsta Asslslenle do prol. Sanson ormente entregue aos padre8
celao relativo á fuga do ar. Conelll.. dae10 ,.12 • dae16 'e 18 - Joio PInto, 7 1Ob. -T,'. 1456 capelIlies militarea e tambem 
Belmiro Valverde. As or"aoiza,lIel f.lolltal. 

Hoja estamos aptos a divulgar a intenção em que 
se encontra o govêrno do centro de baixar novo e impor
tantissimo decreto-lei , abrangendo materia de alta relevan· 
cia para as unidades federativas. 

Nesse decreto, cuja importancia resalta á primeira 
vista, o chefe da nação, fazendo obra de centralização or 
camentaria. cri&rá a ohril!'lltorierlRrle ria obeilecerem todos 
ós orçamentos estaduais ás -me-smas norma8 na sua elabo
ração. 

Assim, uma vez expedido edse decreto-lei , no qual 
se conterão as necessarias instrucções, nenhum orçamen
to estadual poderá entrar em execuçUo sem que haja sido 
préviumento submettldo á consideração do poder central, 
que, pelos seus orgãos competentes, sôbre elIe se pronun' 
ciará. 

As minorias hungara e alem! 

querem sua autonomia 


BUDAPEST, 26 - A auto-, e saxões, que esperam ori

~~~i:ra~ar: ~~mg~p~:ç~:~ i~:~~,Çilop:3e~:rli~On~tit~frda~ 
mania E:staria em discuSSão ' porta de entrada para o 
prelimin~r, nilo formal , entre IdominiO pac!fico polltico e 
os tres go~er~os. economico da Rumanla por

Os revislODlstas hungaros Hitler e seus amigos bun

:~~~~aem2~ge:i~ ~;~':~ c~j~~ garos.. . 
ancestrais vieram da Aiema- .Além dISS~, .a.lmprensa e 

nha há varios seculos, obterão Clrculos _ omclals hungaros

da Rumania o direito de se fazem .ver claramente ql!e a 

governarem e praticar as Hungria ~spera evenlu~l · 

doutrinas politicas de sua mente dommar a SlovaqUla, 

patria. As consequencias po- apesar do tratado slovaco

Iiticas de tal campanha se· alem!!.o, que prevê a pro

riam de grande alcance, tecçll.o militar alemã á Slo

pois tal número de bungaro! 'faquia. 
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:..
t _ número de syphlliticos
Para combater a syphllis 

é um dever Imperioso 
• 	 ussro.

! I :il1I~E41 :atl~o, : 
• NO .111 DB VINTB DIAS IOTI·SB • 
• 1·-0 ungue limpo de Imporezaa e bem estar geral. • 
• 2'-De88ppareclmonto de mlllllfostaçlles cutansas de • 


• orlge~·~~E~~!~~j.eclmento completo do RHEUMA1'ISMO, • 


• doros :.~~,J::~:p~e~~~~o d3a!u':!:o~~r!~~I;~. syphllltlcll8 • 

• e de todos os. Incommodos do fundo syphllltlco. • 


• XIR llf:·;;~:rf:~h~s~~~:ol:t~~~~~.ft::el~':íu~~l~.o EU· • 

• E' um depurativo que possue alteatado. dos Hospitais, • 

• de e&PvI~~3sdDJ'~tôS~DJáP~~I~~t~::~~~6.ven- • 
• da contendo o dobro . do liquido e custando me- ' . 
• nos 20% que dois vidros pequenos. • 

Da «cidade elerna" para 

a «cidade maravilhosa" 


AMOR, (lUME E CLAUSTRO 

RIO, (P. C.) - Omittindo I A pobre moça, docil, bon


os nomes dOIl protagonista11, dosa, aceitava 08 argumentos 
o «Globo. conta a história do marido e afastava-se dai 

de lindo romance que, tendo- amizade I que eHe proprio 

se iniciado na Cidade Eterna, grangeara. O espOso, porém,

velo ter seu epllogo, com sempre roído de clumes in

cOres de tragedia, na Cidade fundados, nll.o tinha .descan

Maravilhosa. so e, um dia, abandonou-a. 


Linda moça de 18 annos a· Isto lIe passou há cêroa de 
penas, IIlha de uma das dois meles, depois de meio 
mais proeminentes faIIillias anno de venturas. 
da sociedade romana, depois Cheia de dignidade, a jo
de Inspirar muitas e muitas ven estabeleceu lIorma rigida
paixões, apaixonou·se tam, de procedimento, pois não 
bem por um brasileiro que queria de fôrma alguma dar 
ali estava a passeio. Este, ao marido elementos e pro·
tornando·se noivo, veio para vas de suspeital que elle, 
sua Pátria; e daqui se casou enciumado, alimentava. 
com a linda jovem, por pro- Durante esses dois meles. 
curação. a pobre moça passou a vi-

Cheia de esperanças, a po· ver com 08 productos d08 
bre moça veio vIver no Bra vestidos caros, das joias fi 
sl1, onde loi reeeblda com nall, que ia empenhantio li 
carinho pela lamilill do ma- medida de lua!! necessidadel. 
rido, que logo a apresentou E, agora, completamente el 
á lIociedade, onde sua beHe· gotada, sem nada mail ter a 
za invull(ar, rara educação e empenhar. apr!laentou·se a 
finura de maneiras lhe cria- uma delegaCIa, onde 'contou 
:::adOe::a~deira cOrte de ad ~~! ~~:Ó!~~~1!~~::;J':d~~~~ 

E nasceu dahl sua desdita, vento onde ;pudeillle viver em 
pois o marido. cheio de ciu· paz. Attêndida, a infortunada 
mel. exprobrava lempre leu Jovem foI r.êcolbldá ao ·Abrira ,. 
prooldilllento, do RadalfiptClr, .. . ' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empilnam os ci'lIs tia ElIl'o]ln nlJ\'!~ns caliginosas 
dl~ horr.'],sc<:i. TUf\ us p ;lrt:düc,=,:. qü e 8. \·i1nç~Hn, rf?htm 
]leaudo, cSCllreCl'm os horizontcs h,' irlos da França e 
dn lIulia, E, na .omhm !lI't'ssllga qllE' pm]lolga f> 

~ntenebreee as duas patrias ir'mfi~, .iú sp adivinllll 
11m rLlmor inauieto de nrnlllS hflmi('ÍI!n., 

Sntan , fl''ito abutrp, iusnl'iarlo nas l'arniça~ da 
Espanhu e da China, Ainislr'ameule \'neill sõ!Jre os 
Alpes. ag-oirt:ndo n(WIlS lieclltornhes, ' 

g' fi g-ul'rrn: E' o ]les.imo de todos os desca
!abros qt!~ ~~ "atk!!!H. pu!'!! a pr!maYern prOX!flla: 
a exeera\'üo dI! ,·ha.·inn . em '1111' ~"'mente há lIor e 
hú morte, no I' es~urg·impnto lIa pl'i Illf\ \ eJ'O. qliontlo 
tudo l' alt'g-ria e é ,'itlH, 

j':' o monstro t'mr" os monstros. em plena iuell 
ha\,ão de sl'ntiUl,>(]tos máus, Ouios injuslo8, Odios 
inconscienles, Oelios ilestiai~ , Furias npgrns que alu
c inam mullidlips pacifica., I'llzeodo de ('uda homem 
IInl hl'lrlo e til' cada bruto uma f61'I1, f'nixÍles alJomi
naveis que tl'Un~l'igurall1 a mü" 8Pl'enU. ufeita ao tra
balho construtor e ao gesto manso, nu gurra san
guissedentu quI' apenas Sl' ('(lmpraz no matar e no 
derruir, 

!'.'ais runesta do "lie tolios os eatu('I~' SmnF, pior 
do que :.t peotr. mais j)!lvor'osa Ijlre as tl'mpestades 
- elia 8ú, a gllen'fi, Elúe gel'sr no seu vt"ntre mul
dito - que é uma gehenua - (orlas as ('ntnst('(lphes 
juntas e todas a~ miseria3 !'l'unidas 

:Vled onhameote trogil' o Ú o terremoto. porque 
rc\'o!\'c as ~ntrDnlta5 dl1 leI 1'11, ~>lt'llIlind() eidlltles 
inteiras I/U<' se <:'shuronm s,,"re OS .'·II~ hnbituntes, 
esmog'uodO-Of-'. 

A 111'0('('18 varrl' () Oel" 11l0 , uh'ondo. terr ifil'R. 
na crista cios vagall14i cf : e gll c lns horrendas se uhr~1l1 
no abi~mo para trR).! .lr a~ náus desarvoradns' 

Ronlpe ü tJh.: t'IHliu \ LJi'8.Z. carbuniz~ndn rlor~s ta 8 . 

inl'andescl'l\lfo 8ldl'io~, destruindo hllver'cs: é uma 

rornalha l'yelopica t' m 'Iue se ll1inerali z ~m seres e 

coisas, no I!orrend" saeriíieio ás ellamnl'lS 


A peste, - 11 Illk[t1bre ~(ogadora de "idas - bran

diodo 1\ sua lu. ).!tl fnke I':lpinante. realiza dura

mente 11 ceifa hedionda, IlllwulUUDUO cada\'eres em 

tristes medos t'urlPrarias, 


No entanto, u gUPITU, millrentils vezes amaldi

,'onda. supera essas de~!!r'lIçns todas, porque, acima 

do terror inconsl'iente pru\'('('lIdo pelas l'ôrças el'g;tlS 

na natureza. - paira o tenor maior, o terror c~IU. 


dado, o terror dirigido. li terror que (I 1I0mllm espa

lha, ('('!II intelligenria e com Ilrgulllo, P ,HU uniqllilur 

o !ll'oprio hOIDem: 

Fundicão 
1 

Rua da Gambôa, 114118 , Rio de Janeiro 

Ã' venda nas c;:, sas do ramo 

AGENTES: D. lVíorifz & Cia. 
Rua Felippe Schmid t. 39 Florianopolis 

Lyra Tennis (lub~ Floriónopolis 
CONVITg 

Convidamos aos Srs. Socios e Exmas. 

Farnilias para a 


RECEPÇAO SOLENNE 

em homenagem ao eminente e illustre 


DUQUE DE CAXIAS 

a figura maxima da História cio Brasil, du 

rante a qual será inaugurado o retrato do 

glorioso patrono do Exército Brasileiro, na 

séde deste Clube, que se realizará em a 

noite de SABBADO, 8 de Abríl de 1939, 


ás 22 horas. 

Após a recepção o «Lyra Tennis Clube» 

offerecerá ás distinctas classes armadas um 


GRANDE BAilE 

com inicio ás 23 horas. 


TRAJE A RIGOR OU BRANCO 

A DIRECTORIA 

1---~IO~5--------------------------~6v'~ 

ISiemens Schu(kelt s.A.1 
Materiais electricos em geral 

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

Installadora de Floritmopolis
R. Trajano, 11 Phol1e 1674 


MO V-~ 


I~ ~:~.'(I:,:ln:.I{~(::)::;d!·7Jn::::~t~,~e;!~:'I:~~~~:~(I~ut:l':r: 
uslrtlllmnic-o de St!U ~· · · ~ans". Entl·ctuhtO ... ella 
eeUllHlHiza eum seu ('ur.'u: \Um Essoh!ht:'. ;-';ão 
IluC t.>lIa e~"Cllhes.:':ê E:-i salllhe (Jara econumi7.ur .. • 
mas Imrque, e~ t' CI!h f! lltln o luhrUil'unte dn mais 
aHa qualhhulc. c lla ohte\ e. tambem, o dn mais 
alia ecnuomta ~ . 

I:; que a prOllria qualhl:ule faz, de Essulu"". 
n Inh.-Hh'anl(\ mais t~(·ollol1li('() . As~im. possuindo 
um clcntilu itlfliee de vls(·osldade. Essnlnh\! não 
)Iun l e ., l"ieu ('urpn .il"i lHais e ;~" fHtn<-i (empe..atu~ 
ra~ 1l1terlli\s do mO/fH', l)rntc!.!c IHlo todas as suas 
p ,:·;,'u;,;. aS:-iH1-!lfl'.ulfln 11m... h,hrHil-a'!,'iio errleuz e 
(·omplf1'la. Por untl'H !;ido. e s ta mesma qua!tdade 
H. S:ie;:illl'a malol' (,('{\ I If;Il~ia . rh)r{lue l)ruIlOr('iona 
mator dur:.u..·;ju ... IW1'(I 11 oJeo (l- para as I)eças! 
Ah:'m dh>in. l':sstJlahc gal'ante h{)a l'omJJI'ess~"o e 
fad!Ha ti arranque . . , a que nugme-nta o rendi .. 
nH'nto de. (..umhHstl\'cl; L'se ESl"iuluhe em StH} ('arro 
e lerá, 1\0 mesmu lempo, qualidude e economia. 

STA.,.,.QARD OIL COMPANY OF, 'RAZIL 

FERIDA que resista 
lO uso di 

CALENDULA CONCRETA 
a melhor pomada para reridas, Queimaduras e 


ulceras antigas 

Nilo conrundlr com a pomada commum de Calendula. 


Exijam CALENDULA CONCRETA em ~odas 88 

pb8rmacla8. 


Deposltarlo nesta capital: PijARM. STO, AGOSTINHO 
Rua Conselheiro Marra-16 

Si V. S, vai comprar Perfume" Lenço;:!, Cintos, A CASA QUE MAIS 
Roupes de Jerley, Soutiens e Artigos pora pre\1en BARATO VENDE[!I te., veja I novI colecçio que acaba de receber a A[(D~nIA 6- Trajano - - 6 
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ESTADo
tt *_"0,8"*9"0~-'\~.: . 

Escola de cracks I Atrevemo'nos a augurar \feituosos no lIeu jôgo, embo, Igem culminanclas incrivels li Inhil. os nossos campeões, ap-I Mais um paulista.. 
. completo êxito á mis~ão do ra possuam cla8se indiscuti- cheg~m a assombrar os euro· prendendo õ. jogar o verdadei- Rio, 2:; - Ratto, o eX~lIl. 

O Boca JUDlors, d~ . Bue· sr. Besv enconD~, e, SI Isso se vel. peus, e elies não sabem que Iro futeb~l, sob a orle~taça:o lente arqueiro da Portuguella 
n08 AIres , comfactou.l1U POU-I ilér\ o li oca. JUüiors. c o !~l ' I l~!!l!! .EsCQ11l de Futebô\. tudo Isso é apenas classe na- de techn~cos ,~speclahzados Santista, Msignará contracto 
uo o treinador frances Mau- tebol al'genllno mUito terllo sena de grande utilidade.Itural, é uma surprehendente e compatentes( com o Fiuimense 
rica Besvenconny, que já 1- que lucrar. Desde os primeiros chute11 08 capacidade para praticar e8- O profissioDal lrancês que - . 
niciou o sua tareIa. Os re- Os meninos que apreeiam garotos, que amaDhã flerão se jôgo que nos veio da Eu· o Boca Juniors contractou Ainda o caso Santa 
fluItados do trabalho do sr.Io Iuteból, via de regra, fa- .cracks., terão uma dlrecção ropa. Si isso acontece com demonstra possuir umll larga a . " 
Besvenconny só daqui a mais zem o seu aprendizado nas emciente, aprenderão a jo. os jogadores consagrados e visão e merece todos 08 e- m ria 
algum tempo é que poderão ruas e nos terrenos baldi03, gar o futeból sem os defeitos famQsos, que devemos dl7er loglos pela grande obra que Rio 25 A . 
sei" apreciados e julgados; onde jogam á vontade sem 
IDas ürou dn.g primeiras in!· 
clativas chama fortem ente a 
atteoção de lodos os que a· 
compaJl.bam as actividades 
do esporte no mundo. 

O sr. Besvenconny criou 
no seu novo clube i.õma .Es.. 
"01a de Futeb<il». Esse ces
labelecimenlo dE' ensino>. si 
assim o pOdemos chamar. 
tem por finalidade preparar 
os .cracks~ do fuluro. Silo 
IIdmitlidos ali meninos de 12 
li 16 annos, e ~erão instrui· 
doa Da verdadeira technlclI 
rutebollstlcII. 

qualquer eepecie de crien 
tação ou direcção, Alguns 
desses garotos terão aptidijes 
exlraordinarias ~ara o futo · 
ból e por Isso trlUmpham , a· 
pesar de todas as dmlculda
de!! e obstuclIios que sigol· 
fica o seu má u começo. Mas, 
mesmo esses que conseguem 
brilhar róm das varzeas e 
dos 'patreros> custam muito 
a adaptar,se ao estilo e 

e as falhas que adquiriram dos jovens que se iniciam oa se propõe realizar. que óRiver PI t n:u~Cla'lIe 
!!o inicia.r-8e !H!8 ,,!!rZen8 6 prática do futeból? Os 008808 clubes devem " ' _.... ____~_, .... _~ e. a noU~DJ! 
nll.s ruas. Será um grande passo, si- tratar com carinho das suas S~~t:~~~T;..·m.. o P~glv -~ 

Já nos cançamos em dizer goiricará um progresso no· equipes juvenis e infantis, tos ao Fl~~gandO 20 con
que na Amerlca do S,!I se tolvel a instrucçilo dos ~eni- po!s iss~ será de grande si- «passe» do 'Og~r8e'«f ~el~ 
pratica o melhor futebol do nos que pretendem ser Joga- gmflcaçao para seu futuro e J or uJ o . 
mundo, ou, por outra, estão dores peritos. Esses garotos tambem para o progreslo do O· 

ao pndrilo de jôgo que de- mos aqui a disciplina e a or
vem aprt!sentar quando pas· gnniznção, que são a base do 
~alll 11 figul'ar nas eqUipes de esporte na Europa. 
categoria. São viciados, de- Os nossos jogadores alUn

em nosso continenle os mais 
bem dotados lutabolistas do 
universo. A nossa superiori
dade sóbre os demais centros 
esportivos do globo I!lria el 
lIlagadora. desde que tivesse· 

A["NKI\VI\~SE DE U 

ROUPA DE BI'NHO 

--ERA TÃO MA6R 

... porém, com o primeiro vidro de 

Vikelp engordou 3 kilos! ... 


Tomou·se attrahente esante·se magniíicamente bem! 

L,.. 1St. eut., culD ortginal se encontll Im nosso alcblvo: 
" I)l"elÕluJ~Scll borl'~ : 


"'fc ubo I metro c tiã CIIJ~ . •te I\ltllrti. Q utllLlio flflltt-irn , I~~ " a 511 kj:~~. !\I\o 

-=ta muito, fltl rl' l :l alJto 1Il:t 1 ~ dI) IIUl!()S-1:l 1; 110" ')Ul! 111t1l''it,j li JWlõ!\ I' dl.:p"i:; 'Ine 

I1UC~U o 1118. Il rlmeird filho . 1m c lu('u "OUOII. 

~ StHlIJlre gtr.lll.'i dt' t'JiIllur l C' li t' t)1t1l,'A, rntu;, do\'o cu:, rt'ss!l r· lhclI que, ulli1lllt

1I11!lIte. f'u\'prgonha\'a,'Jnt' dr. lI;tlr 1\111 n~l"ido d~ hnll c ou umA rou·'* de blioho. Por ler ~m IllRJtr~c.:ido detll~..illtlo , UH! qlll' ~"crifit.'Hr 
al~ lU mlulla. melhol1:'1i dh;trac~'ücs, 

f\(I mez de Agosto Iltl$!'It' J unw. h'lIlll0md lt 8111 cnsll tle minhH. 
.,.,ra. Abi. Ctlrt!l. "ez, lui Itl lllo',:ar IH) ar Une. com UUI \ ·\·sthl,. 
dec ulftdu. de,,; t!'s pro prio" ,.Ilflll h:&nbus de l'loJ. 'J'tühlt ns " ri l llll !1l1l~ 
uO... com alças ltulplluaudu Olô hoollJnls.l1mil dns t'UfIl' itl:\ .la ..,a 
Sra, H,. dttpoi" de olhar~lnt! , t.IlA1;c ; ":;j cu t i\c~!+C 0 11 Itu,;,h rlll,~' 

.... t'liplStJu.. a:ssiru. u8Hrla um "mltillol" IcclHLdo". \'\' , SS.""tI;: III 
avaUar cowo 1Uf- IroUti IntlmltD1Cnte "O~lltlll com t' ,qUL ulJ.~~· t \',,~·:io, 
"·t!lIlmeateo. o , 'erAo Ilallou e cu pude IIU\'UlIJt'ntc tlsM rOllp.l~ fc~ 
cb&d».•• que occulluftm melhor mhliu,mojlrCUl , 

" Gra\'tu! a \ 'ikclp. IIU clIltli.nto, ct>lnu llKom nll!liot'1I ptlr (108 
l:begllt! a prlmtl.\'era, lJularlUlJ lUU compriUlitlos l >lira 'lU\! cu {"li 

~"rdllJ;f't! 3 k il(lll. 1'r<!1iI 111101, em te dlall Slato-llle outra. 
COMO OS MINERAS PRECIOSOS DE V1K l:LP 

A.uGMENTAM O P[SO E MELHOP.AM A S~,IJ!:H:I ~i/,lll,i: ~::~r:~,, ~::: I~~:, ::~ :J!~'I~:~u~~b~~~~~~: :~;!~lll~~~:pr~ 

T ••, eI.: II lc l:lol r pn'j::H:ulo lm tll lC'lrnnr umu.llIulher bcIlKtlullrllhl!u· 


/W. 	 te", 11\~oI. 1 :-:.11. V. H., (:t: h ll!l':I1 , ~ hl.tn lJ. J ~sltlduJl l'nhl (l 4t , \'iL.elp 
\'!U,W. I' " 11''' . : ",llr-lItlln"lIlJ t' ll) lIJ~hl.l. 1111 lJiJ,G!I l,bu rnl:lclc:J,,.",'u 

~~:r:.:. 
L\UOII .\Tr;l:ros .\ SSUClAlIOS Ilu Utns lI .• I,',·IIA. . 

I'~Jo:ll"",,,....,~ 	
HUI1 I'uulluo t'u rb"ntJ~1 49 • 1110 "t: J I&uclJ'u 

JJ ... ~"uf~
."A"'/r 
lI"M'ltW, 

cl'escerão jogando bem, quasl futeból nacional. Começando Isputaram sob pro
sem falhas, pelo menos, não bem é quasi Impossivel não testo 
terão os defeitos que adqui- termInar bem... 
ririam fatalmente si começas- Rio, 25 - AI delegaçõe:5 
sem a jogar onde nada po- Reformaram contractos de Slio Paulo, Minas e Rio 
dem aprender. Rio, 25 - O. jogadores Grande do Sul, disputaram 

SI hoje valem tanto e têm Valido, Gonzalez, .laym~, soh protesto o campeonato 
tão grande prestigio interna- Barbosa, Jocelino e Sá, re- brasileiro inranto-juvenll de 
clonal 08 cases. da America formaram B8U. contractos natação, disputado domingo 
do Sul , que não serão ama· com o Flamengo. ~a8sado. 

SE V. SOUBESSE O QUE EU SEI ••• 
, , . teria o bom-humor das creaturas 

vitoriosas. 

Ser bela é uma conquisla quotidia

na. Conserve lodo o prestígio das .... l:'..~ ~~ 


suas armas de seducão. dispensan' 

do-Ihes. diàriamente, o devido cu;

dado. Faça do banho diário um 

tratamento de beleza. usando o sa

bonele aessy. que contém a vita 

mina da beleza, A espuma alva e 

perfumada de Ges sy prolongará 

sua mocidade. e fascinação, 


I Conhe'ce a differen~a en
! 
f tr'e purgante e laxante ? 

A prisão de ventre, cujas Leite de Magnesia de PhllipsSe quer comprar Meias, Bôlsas, Cintas. Beijouterias e Novidades, consequencias immediatas são não somente corrige a prisãopelo menor llreço, veja o deslumbrante sortimento dÔres de cabeça, nervosismo, de ventre, mas tambem a aei
que recebeu a 	 insomnia, collcas, mal-estar ge- dez do estomago, causa de ar

ral e envenamento do orilnis- rOtos azedos, enjOo, cansaço, 
mo é causada pelo mau fune- etc. Alcallniza o estomago, neu
clonamento do intestino. E' er- tralizando, assim, todo o exces 
ro grave recorrer a purgantes so de acidezCASA MACEDONIA para o tratamento desse mal . .A Ao invés de purgantes fre · 
acção viõlenta dos purgantes quentes, faça uso regular do 
viela e enfraquece o organismo Leite de Magnesia de Phllllps,A cus que mais barato vende e constiiue um verdadeiro pe· seguindo as prescripçOes da 
rigo para a saúde. bulia. Com elle seu intestino6-TRAJANO-6 O tratamento moderno recom- voltarâ a funccionar normal

mendado pelos medicos é o mente, porque a digestllo se fa· 


117 lDY.alt- 1 . Leite de Magnesia de Phillips rá facil e perfeitamente. Mas, 

: - laxante suave que limpa o para a sua garantia, exija e a-
intestino, regularizando·o e to- ceite sómente o legitimo Leite 
nificando-o: de Magnesla. dé Phllllps. 

Or. Balda Yianna 	 I 
-0-	 I 

ConaaJtorlo ARua Não torne um supplicio O fozer o balba. Todos
J016 PInto D. 18 (so podem evitar o soffrimento ao barbear-se, uson~ 

do Creme Oagelle pora Barbear. E,te cremebrado). OoDsultal da maravilhoso omacia a barba mais dura e suavizo
1 AI S horas da tar o pelle mais delicado. O cold creem contido no IGONORRHEA CHRONICÃ 

Creme Oagelle para Barbear torno lISO possível.de. AOI pobres - 	 Nlo deümmel A .~18nela prouecllo e lIA UmàCompre um tubo, hoie mesmo, e a barba d. amo
Consultas no Hospi nhã será o melhor que até hoie V. S. conseguiu. NOVIDADB quo resolverÃo.;; seuC&lló. ' 
tal de Caridade', A8 
8 boraR da maob&. 	 I! CÂIXARã~':"sfrÃt~1" , LO" .; , ,,. ~.~~~lJ ,.;;. .. . .~;§; _ _~._ ...:....... . -._...... J';: •• ' i" ..''::' ' :.'<.''. ,'fi' ; 
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AGtJARDEM 
DIA 15 DE ABR!L PROXIMO, 
CA V.O._.%. 

Salão D'ogrA~('n• I .~tol"'Vl. [ n'lI~ 

Jcqam apenas 15 milhares! Rua Feiippe 5chmidt n. 5 

Basta para manter um 


.,.,.......,', A lguns mil r éIs 


((~~:~) ~~i~~r:i'~;,,~.;~::~: .I:: 
.~- ('U!I!'j t iIH O {il~ 

cn'dr:!ia dt4 um 
rt:>i rlgel'ad ni I" r ip i t!a~n.~. E 
R~n!'a Im :.l ;!!Ue 1.\ qlH' eU,-' 
Ihl' tiar.rl em t r Ht.' a : .a !i!:l(' i\ 

ius pt:'rfc '~hs. ~ 'iÜ)\I~ dt:' 1!:Nu 
• qualq uer ius tElll lt'. apr"

,'e ita mell to das sohr: ~ ~ de 
alimento:.. - hig:icJl e. (:UI)· 

(orto. ~(·fJll(}m iu • • • 

Fahricadn e ga r Rfll idu 
pelu l.enernl ;')fJ\urs. i· rigi
daire oUcre t'C, nos n~lnin!Hs 
t!ct~'\lh cs. u maxiuw , H~ I '~ 

it'i~·l1o . J>(~ça uma d t!mlr~H.

IroH:à(l ::-:en l t'()m p ro l ;l!:-:;"~) e 
t·o::~{at e. eum ra.('tH~ • .! :-m 
p~rhu·tdnde dn F ri l! id; til'C. 

'~.:-"4~=~ 

CU:;IP1ESSOI\ ,aUPA· 
COIlJ:ENTE ! ,.,,'h/~ j l'" 


" .,. " NIlI1,. j Il.(!a ;11 ~I ' 


l.rol/I"dl', I'I 'O)lúlI,j· 


: iJ fdJU:.,'t i O ...l tll.'l,· mrt i iC eC(l,p,f/li(' (}, 

REVENDEDORES FRIGIDAIRE EM FLORIANOPOLIS 

CASA MOELLMANN S. A. - Caixa Postal, 96 

" ----- ----1 te!epbonia, a grande armação I ~ 
~_ ' .... metallica tl>ve apl'licação pró,.~ . 
~4*1P~ t icll _com u installução de uma .. I esta~ão transmi. 80ra ~e intor 

maçoes meteorologlCus e, ~ --- mais tarde. de postos radio 
O 8cienti8ta inglês .Julian pbonicos e de televisã.o. 

Sorell Huxis publiCOU rll- Para celebrar o .melO se
centemente um livro muito Iculo da. Torre, reahzar-8~-il.o 
interessante : «AnimaI lan-' em Pürls . em maio proxlmo, 
guage» , que contem dois ;grandes festas populares. 
disco" gravados de ambos i 

os lados, com documentos' ~ ~ 

sôbrl' as vozes dos animais ' ~"""\C 00 'aÂ~" 

Registou esses discos o SI': I ~~~O~I;). 
Ludwig Kocb, que dur!lnte r\ 
um anno, muitas vezes, visi- 1 __ 
lou jardins zoologic08 da ' 
Gril-Bretanba, recolhendo 'Ifém exactidãotos g~tOR das 
s:r~~_e 011 can Oi OR pas-

De acôrdo com as obser
vações dOI sr. HIlXIP.d·Yj , ? letl\O
emitte lIe 8 80ns etmc os,
desde o rugido do caçador 

até o grunhi~ de t satlsfaçã? 
que segue ma ança e e 
otA0 8uavbe como o arrulhar 
dos pom os.... 

e:l~;:.r:U:~t~·ai~upg;~~~:~ 
Internacional de Paris. com 
pleta agora o seu melo cen
tenario. Era, com 08 seus 300 
metroB de altura, a mais ele
vada con.trucção existente 
no mundo, Hoje, diante dOI 

~ •. "" 

-4 
~ \ 

s.u. olho••• ,....I.m do co.
.ac.oco.. aagllaoalgada? To,
. a..-•• lrrlkrd••. lnllam..ad..... 

~::,:::"~:I~:~a",.~;::::a..
la,60 pora d..c••g••üo.aI-oo. 
'..Ulul.do-Ih.... U..pld... 

, _.,t'.ll ; f 11 

ALMANAQUE DO 


CORRI!IO n1l MnuH~n 

« 11 UH nn» 

Está send o distribuido 

aos Ilssignllutes do grau-

de diaJ'\o -Correio da 


Manh1!.. . 

Faça, boje, sua il8signa
tura e receberá aqueUe

magnUico volume, repo
sltório de informações, 

contendo, ainda, luteres
santes s.ecç~e8 de lIte
ratura, histÓria, etc., etc. 


Para asslgnaturas: 

MACHADO & CIA. 


Rua João Pinto 5 

FLORIANOpoLis 


i~}~""ft'\í6"'''''''i>?\Fílt'\lI''\lI'?\iMMVl\ I1''\If''S'''''M'''''''''lMfMJl:.~>r~ 

I~I ~jJ~ CONGOLBUM I~I 
II~I ~_ R!.i~~ ) em yW~ I~l 
~I . ~ /./ ., EST"tLOCOLOl\IIAL. I~.;~.
~ , ~J
, " , . ,....., "........ 


'.,,-, \7- ~ "'!tI 
~~ - ' /

~\ '"~/,/ 
,' .'-.:.

'~~~y~-..-: ~.,;" ~ ....... 

( ~ ~.: : 
c=::::::: 

.',',1" (/l'rt' jt.'ími / ll!'f!t!:I, 

."~·m~, S.'Il{).lt ' ('lI r lllld(,l; 

:k
,', . , 

Ji 
·ti,i!~::;liYlY"; . 

,: ~," 
!~~~\ belleza graciosa do Estylo Colonial, em 
~ colorido encantadoramente discreto, 
faz, deste padrão Congoleum, um orna

mento para seu lar. E um ornamento de grande 
utilidade. pois Congoleum é o maior alliado 
da hygiene: não a ccumula poeira e é 
facilimo de limpar. Congoleum custa pouco 
e é garantido pelo famoso " S ello de 
Ouro". Examine seus variados p a drões . 

CONGOLEUM 

c O N G O (. E U :\I C O '\1 P ,\ :\ Y (I F U E I. A \~. A RI.; 
RIO DE J ANEIRO - C . POSTAr., 1605 * SÃO P AULO ..- R. JOS1O; BONIFACIO. 110 

.... 

..--- .-.-....-.-----------------.----------::c::-::::=-==
Legitimos tapetes CONGOLEUM (sillo de ouro) 

Varied,des em tamanho!, padrões e preço 
Encontram-se na Ceu OITO BERNHARDl 

REPRESENTAÇÕES PARA SÃO PAULO Allenção 1 
J. M. GONÇALVES DE ALMEIDA, firma bem relacion~ ·: • 

da, com optimas referencias bancárias e commerciaes, aceita quais -: 
quer representações. -- Rua Libero Badaró, 314 - loandar- i VENDE-SE uma excellon
salas 4, 7 e 8. - S. Paulo. . te propriedade, á m.argl'm

LLOYD BRASILEIRO I~;s~~~ar:C:I~~:~eE~~e~~i~:~ 
1cao, com uma xarqueada, .,

"PATRIMONIO NACIONAL» ,hOIlS casas de moradia com 
LiNHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Norte água ~ncanada! tendo uma 

no Sabbado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL- dell!ls IDstallaçoes para ne-
CIDlO., .COMTE. CAPELLA., e «ANNIBAL BENEVOLO • . góCIO, galpão para 'pOU80 dI! 

LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO. e -MIRANDA. tropeiros, estrebarias, IIpU-
LINHA RIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO.. mas pastagens, terras de la-

TUTOYA/FLORIANOPOLlS voura, matos para lenlJa, etc. 
F R E T E S D E C A R G U E I R O S - :rratar com Nicolau An-ItODlO Kretzer, em Angl'lin8 

VAPORES ESPERADOS: , ~~. José). 15V"\ 7 
PARA O SUL: a-I 

CUBATÃO: dia 2 lIe Abril proximo, para Rio Grande, I
Pelotas e Porto Alegre. . Parteira e enfermeira 

COMTE. ALCIDIO: dia 5. para RIo Grande, P elotas e diplomada 
Porto Alegre, . Flor- Mu""II-r 

.. .. 
PARA O NORTE: .' .. I 

ANNIBAI. BENEVOLO. sairá dia I de Abril proxlmo, Rua Tiradentes, 17 
para Paranaguá, Santos, Rio d.~ ,Janelr?, Vfctól'ia, Caravel-I~-~9b'!"-----"::30:::'v.....--lI:'8-~ 

ta rio, J oão Carreirão. -~ . ~~&S...,.,WtlAjW'tL'iúr'JlU__4__________ 11 Agê~ci~-:~~J~lIfcJinto, Armla2e~. Ph~~i: I~~aró, __="......______ 
... _._--.__••_- Vende seumamo 

.--.---.-.---- _o. 
M

óveh bilia . de pinho I'-----1 1.-------- « 
Chacara »VENDE SE uma pro- composta de I sala de visita es- H C DA COSTA A 

- priedade Itofada completa; I guarda-roupa - , • -- ~nte Vende-8e uma grande cha
com lOS metroB de frente, por Icom espêlho; 1 penteadeira cl cará, com bOa casa de mora· 
800 de fundo, situada aa ci- banqueta, 1 étagere, I mesa elas- AGENTES dia, muitas árvores frutlle 

1___.-.______..;lla8, IiMA~'d~a st;:::rpa~~~~~~á,e fn~~~rna, Santos, Rio de'---------- 
V d po- preço de Janeiro, S. Salvador, RecUe, Macáu. Areia Branca, Araca- P R E C I S A NOOen e-se oc~asião UUl F t I C . T t
I d 6 ty, or a eza, amoclm e u oya. DSPURAR O SANOUE 

t~!?da~ d~!l.~ljl~~~:: t~~~s c:l~:~ DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- cn1T-r--(lls-,6.'tlrl
da rua Ruy Barbosa, proxl- L .11 
DlO ao Abrigo dos Menores. CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. (lMiJ'-- .. FERIDAS, 
Informações com o UP B Rftproprle- Ii'"'---------'"I 

arranha-céos americanotl, en- dade de Blguatlsu com duas tica, um guarda.comida e ~t Organízaçllo de renome com Matriz em S:lo Paulo, operan- ras, pasto para 8 a tO ani· 

~: g:o ~:::o~, ~~rJ~~ ~~~~ ~:II:~~~~~a~~:~~ ~~:: troT~~~ei~aeS a~ou:s:~~~~I~OJ!m o~ ~~eifao !:~~e:(Hc~~:~rsuçeoe;en~o:~~r.°q~!a~O~ec;r~s:n~: es~r~~~t· m'\!:re ~Ilatr~f::' com João 
situaçAo de.. prlvUeglo. . .. to oe.rrad.o. Trata-.e com ° perfeito estado. Para mais in- quer localidade do pais. Optlmas condiçOes. Poderá candidatar-se {BalRau Morro do Geraldo 

Sómeote com o advento da IIr. F1II:"0 Ad.ool~' rua Joio formaçoel, nesta redacçlo, com I,em ler prejudicado, mesmo que tenha outra occupaçllo. (Capoeira.) 
J'adlo~t..le_rapbla e da r.dto 1"18\0, 18 (eoltrádoJ. y-It Octavle Alvel. Cartas á C.llIa Postal, 3522 - S. Paulo. 79 15 v alto-7 
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I " II~e••oe•••••••••••••••••••••••••••••••II:----------------;' <" ', _ 

~~,;~S=::- I I [mpresa Nac. ~e Nu. "HlBpc~e" I Cré~ito Mútuo Pre~ial
.......... ............--....
~I. •Raa~,e\, ao e Oiliclr,l>u 11 

, .. ;:; '~ J .I : :n,() fi 1" II !". 
T"l. <:ê' ! •. Ly! n~t81 !S9 ., 

,\S:óICiNr.; UIlAS li: 
i ~ 

Anno Na Capital: 40!SllOO ! ~ 
SQ!!H~~~!'~ 1.25J1O!l _ 

Trlmeotrs I~~.,,;.~ i· .'~ 
:~~oro avul,o ',,200 ~ 

No IflIN4N' : et 
11i:llOOO : *

~:~.tre ~llG I i ~ 
Tr!mcAtre lõ:>onc ~ I'·~ 

Ancunolol medlantecnDtracto i r
fi 

O. origtnal., ru;;;;mo n!o pullllcR' i \i 
~O" niíu R~~ fle",,! vtd,,". I' 

- ~ 
A dlrec:;!o n!o so reBpcn~a.bHh-:~' O 
pe!o·a~~~:j~;.I;:f\~:· !lo> , 

r..! I~:; 

C'umprindo uma :r.I 
promessa I 

I 

~ 
lJ!lmog publlcidntle. pc'" loteré,,

se que pódc repl c,entur pam mul- ~ 
~~~t~.O:;~i:;~d~e~~I~e~i/ c~W~~oá: . 
.Fr~ittl~f liüvogudu no Hio do Ju' 

n·!\~~oho com Il presente cumprir 
uma prometell qll " 11 Il dlvulgnçAo 

~~r~:~r. ~~~~rl.:!~~lo8~~ e8s~~~I8:;'
Faço·a unicamente com o IntUIto 

~~ ~C:B~;' !~l~i~~o:ua~eq~~nr:~ 
conhecido em cssa como dcont . 
do Illlparêlbo !Itge"tlvo: .EII~ .ollte 
multu do estomago., dizia mil1b~ 
8eobora peofiliz;da. 

DR. CARLOS DE FREITAS 

De facto. vivia em constnnto re· 
glme: qu,lquer aiimcnto mais forte 

r~31~~~:;g:~:n~I~~~Ps~':n d~!~~V8br;;re 
rlvel oa Mcc:l do e8tomngo. um. 
azia t08upportavel.

E de certo pooto em diante os 
malel ae oggravarnm taoto que 
me l!zeram pen8ar até que tlnba 
ulcere. no cstomago. E nilo ullvlao 
multo de qoe murchava para a ui· 
cera, pois lá Unba feito uso de lo 
numeras especlflcoa, lo utilmente. O 

~ua~n':fog~i:::d~ e:!a;;dic,::a~~I~~~ 
o co08elbo de expertmentar o EII
xlt Clntru, Coneelbo abençoado!
Logb 00 primeiro vld'o comeceI 8 
obll>rvar melhoras. O peso no es

mo uma promessa que ffz E' um 

:::~JJt:-:d~~'tr~~:u::~t:e:~~':::~~ 
les'do I IDtest1noa e do e8tomsgo 
tat:td~~i::ár:~:~~~ó.e~~e a~~;~ 
t~:!~:r~~~~:r':•.8ervlço li bt,ma-

CLINICA GERAI, 

Curso de especilização 
em molestla do Pulmão. 

Tratamento moderno da 
, Tub",rculuse 

BRONCHITE-ATHSMA 

PNEUMOTHORAX 


Consultorio: Ru. Joio Pln- ' 
lo, 13 (Sob.).,. Phon. 1595. 

Resldencia: Holel GI6ril 

Phon. 1320 


ConsullaSI das 13 ~$ 15 horas. 
42-P, 

• 
" 

~ 

~~~~~°'g:sr!':.l~re~~~:f:' 1~~a~~S~~: 11 

Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Cari _. 
Hoopcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». Clube de sorteios dei

: 
SAIDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 

• 
, I fti., 

Linllil Fpolis .-Rio de Janeiro ; Linha Fpolis .· Rio de JaneiroI Linha Florianopolis. :;; 

Escala lI~jals~~i~s.Fra ncisCO ! Escala São Francisco Laguna • 

Transportes de passsagdros ! C 
e cargas. I Transporte de cargas I Transpor le de cargas. 11 

O 
«Ma x' -Max> •IP,Iqlletc .Carl lIrcpckr' dIa 11 PaQllete 

») (c Anna" .. R 
» 'l ai ií!l.'pcke. >, 16 dIas 7 e ::2 
. -Anna. » 23 

Said .. ;; i hora da maclrll(:ada 

I Il1barqllC do SrS. passngcl-' S,du<ls ~s lS horas p. 

rns ak <l~ 22 ho ras das vc~ . 

peras (Ias saidas. 
Onicns de embarques até as IOrdens (l C embarques 
12 horas das vcsperas das ;ís I!! tlOr~s . 

~_".".,,,=._:.das:"""'_~==~_M'~_"'",,~" 
Obgervacões: ~rSei~~ 5~~e~i'~Snt~e~ã:re~:~~~~~~g' J~O a~f~;;~~~ri~e dV~'CC~~l~: @ 

E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a boreJo dos vapores. ~ 
Tod" " movimento de passageiros c car(:as é feito p~lo trapiche sito e 

"[,ila Maria». • 
Para l11a;~ inf ormaçü eg, na sede da "11

Emuresa Nacional de Navegação Ha!pcke • 
á ru a Conselheiro Malra n: 30. _I 

~H& ~,~ ~0. ~ :e . '~,,~ .ii..?:,\i:, r~·.::';;:.,;;;-f<;! ~:::x; ,m'~~" 

aapparecondo, e, agora. depois de 
alguo! vidros, POS80 .flfrm!lr que 
e~u radicalmente curado. 

Para quem sollreu anoos segul
dOI, como EU, é natural que. ven MEDIDORES DE LUZ 
cendo ° temor da publicidade. eu 
r:ro!eb:::!fr~" :I~uae P~:Ii~~ou~t!e8~ Precisa V. S. de medidor para sua instal-
EIlXlr .Clotra de Pucbury, FO.t meS_IlaçãO? Procure obter na INSTALLADORA 

---.. ---..------ 

AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

vl.COMDOR 
Svndicalo Condor Ltda. Agentes I 
Carlos Ha!pcke S.A. Rua Conse

lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 

-_-- ··-_--_ .._..· - - .. _.-_- ·- · · _ .-~~:;_ -_ .- -:::::::;~~,;;---_. 

DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 

SIEMENS, com absoluta garantia, porque.
é O melhor. • ~ ~ • 

R. Trajano, 11 Phone 1674. ' • 
:-,;,;509;;..________________V_-_8..1J__ • • 

1 

, _______r~___________________.I.•• ••• 
Df_ Joaquim Madeira Neves 

M.edico - Oculista 
Formado pela Faculdade de Medlcloa da Unlvtrllldade 


do Rio de JODelro 


Trlllameolo clinico li clrurglco de lodas ali molelll111 

dOIl olhol! 


CurtlO de operlelçoameolo Da ellpectallddde. com o dr. 

Paulo FlIho. DO Serviço do Prof. David SaDlloD, DO HOl


pilDI da Fundeçiio Gaftrée-Gu1nle do Rio de Jllnelro 

Complela apparelbagem pllra exames de SUII e&pectalldadli 


Eleolrlcldode Médica. Cllnlca Geral 

Conl!ullas dlarlamenle dai 16 1511 18 


CONSULTORIO Rua Jollo PIDIO 7 lob. Telepb. 1456 

RBSlDENCIA: Rua Teneote Silveira 57 TELEPB. 1621 


Paqllete ! 
dias 2 e 17 .. 

0 
C 

m'l Saidas á 1 hora da fi 
madrugada. • 

até Ordens de embarques até a 
,ís 12 das vesperas •I 

das sa!~~~~_.... i 
• 

~ . . • 
$<f:'a. I!'. " r.,'; i'lÇ.:';~$.~@ • .• 

l 

OH. mOLMD MOBLLMAII 
Com pr<Í!lcil 003 hospltals 

liuropeil~ 

CLINICA MEDICA I'.M 
GERAL 


CQosullils dOB 10 iÍtI H! li 

d(l~ 16 ÓS 18 horas 


!NS'l'ITUTO DE ELETROCAR· 

DlOGRt\PH!!I. CLINICA 

Curso de aper[elçoamento em 
doenças do ooraçAo ldlagoos
UO() preolso das mOlesllRe oar· 
dlac88 por tra~adO" electrlcoe) 
CLINJ~~A~ED~R~~~~~Do-

NERVOSO 

GABINETE DE ELFoCTRO


TKRAPIA 

Ondas curme, Rales oltra-"Io

letu8. Ralos lolrll--;ermelbo8 e 


Eleclrlcldade médloa 

Laboratorlos de MIcrosco

pia e Andlyses fJilnicas 
Exawes de a8ugue pillB dIa
gnostico da "yphlllo (reacçOea
de Wss"ormann ,de Heobt 
Tzu, KRhu e Sacbs Zorge)

D1agnoatlcú do Impaludismo, 

~~~ul::'med~eu~~ht:(r:gro:~
do Aachelo Zondeck, parI> dla

J:i~~': s~e~~ d:.~:;~~e~l: 
quldo rachlS;ano e qnalquer
pesquisa para elucldliçlo de 

dlagooatJool. 
rem_ Machado, 6 

Tele"booe 1.195 
FLORIANOPOLlS 

Quer ser feliz ? 
Em negocios. amores, ter sor

saúde e realizar tudote, que Opilacão, limpando complelamente O 1a~ 
deesja? Mande 1$200 em seltos 
e escreva ao prol. Ornar J{hiva, 
Caixa Postal, 3407, Rio de Ja
neiro, que lhe indicará o meio ~_;at@LPetDa! 
de obter trillmpho, prosperida
de, lortuna e saúde, Nao hesite_ 

• A I ~ F ~AN C E •• 

mercadorias I 
4~el~ril 

FANTASTICO ... 


6:000$000 

PREMIO MAIOR 
Muitos Premios menores I 

IContribulcão 1$000, 
Habilitai-vos I In,crevei-vos I 

--------------------~ 
~.-

As Ire. IiguIOlI ao tado rêple!lE)nlam, 
ao alto. um microscopia; ao centro. a co:~ 
beca da um venna da Opilacào grudado 
no intestino de um opilado; e. em baixo. a 
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. pot meio dos quaes se aga rra á muCosa . 
do inlestino. . 

ero~~~~i~O~e~~i~t~~~~~~.~~~~!~i~~~o:~: i 
Daira pelo quai o veI:fue voe prejudicar a : 
doente: a bocca. sendo uma espEcie da 
ve ntosa. chupa um pedacinho de mucosa 
que enc he a suo eovidade e nesse peda~ 
dnho BC enterram os dente:;: rninusculos QU& j 
a ultima figura mostra. : 

Assim. fica o Io'elme !>olidamen1e iDslal- ' 
lado. 6ugando, dia e noite, pequenas quan· 
tidade'!l do? sangue, atraves o insignificante ; 
oülido abC?rto pelas dcnt~5. ClO mesmo te m· t 

PO Que lanca no sangue um veneno pIoprio. 

E5~9 é a obra de um verme ~õ. Imagine
SG, agofO, o mal que fa zem os milhares d. 
vermos que wna mesma pessoa põde Irazel . 
no inteshuo e l~I'se-á ideia da qtGvidada I 

deste dc::ncc que- !C!....l!~ o!a,,=,Q' ~ popnl(lÇ'Õo . 
do Brasil. . 

. Feli1:menle Q Opilacõ" 11 combalida 
com etlicacia pela Noo-Necatorlna. Uma 
oó dose de Nco~Nocato!:'ina basta, 05 mais 
das V~:W!'J. para ma;Qr todos os vermes da 

• FECHAMENTOS DAS MALAS: •• Dara O Norte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 
• I"u " SABBADO. ás 11 horas nos Correios. •• Para o Sul- URUGUAV. ARGENTINA, C~ILE. BOLlVIA, PERU • 
• - cada TERCA-FEIRA. ás 11 horas nos Correios. • 

: - Brasil-EuroDa em 2 dias - : 
• A G Ê N ..T E S: • 
: ERNESTO RIGGENBAOH & aia. Ltda+ : 
: Rua Conselheiro Mafra, 3& : 
• Telephone: - 1626 Florlanopoli••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



------ - - ----

o ESTADO, 27 de Man;c de 1939 

~-----------------------------------~I Descoberia em São 
Curso Catharinense de Madureza Paulo uma fábrica de 

MATRICULA 	 moedas falsas 
Acha se aberta a matrícula do Curso , ... 

de Madureza, que funcciona á Rua João São Paulo, 26. - A polIciai As moedas eram lalslhca-
Pinto, n. 32, das • 9 ás 21 horas. .1 desnübr!u na ViH~ Conceição, Id:s C\ID p.erfci,yãO, 3c~do a3 

Os interessados serão aUendidos na I no de Ja- d~ dOIs mIl réiSlongmqno b~lfr? com a . e!fi- de defender seu imperio contra qualquer desafio, I\crllscen
'0 reT'erl' a'o " . ,baq~ara. uma lábrIca de dl- gle do ~uqu!l de Ca~las e tando que, si as demais nações estão disl}cstas a manter a seae 0 curso, Olanamente, Cías Inhelro falso, sendo presos os IIIS de mil réiS, amareImbas, paz, não devem temer qualquer aggressão por parte da 

15 ás 21 horas. lalsarios Valentim. Bender e Ieram de ~stampa .nova. França. 
Leonardo Waldcmlro Edecht, A poliCia acredita que os Durante as lestas da Paschoa a 5 de Abril a 

52 30;-::-21-- este alemão. lal~arios têm agentes n~ in- França elegerá seu presidente, havendo' quase a certeza 
. Ao que está sendo apura- terlO~ do Estado e no RIO de da que o sr. LebruD cederá á pressão de quase todo o 

- ----- ---- --------- .- - - do, p.a~ece que ~,eo~ardo E'I Jane~ro. . ., pais que quer que elIe continue por out.ro periodo afim de ·· f I declll Já teve c?m 	 evitar ahgaçao FOI apprehendldo, .na lábrl
uma quadrilha de lalsanos C8, um manual . em IIngua a

••• rleRcohArta em .Join,vi.lle em , Iemil , sôhl' c o fabri"o d e QuandO MussoIInl a a 
1934 e da oual purhclpllvam Imoedas. 
Carlos Soeder, Hans Hauser. 

Commemorando o 20." anUlversario do partido fascista , Emlllio Bauch , Carlos Go!'bel. 

~~:~~So~.lDiA~I~oLer~~o~,n~eo~ ~~I~it~~,S ~:~i~ ~:ISc~~~o;~~~:d~iS~ f<~~~~~~co d~~~ntld~r :âb~~~~ 
finul dos periodos. que. invariavelmente, eram seguidos de 

tt!mp~~~~~S!~I:\~I:~~la~l~e:~\l tliseurso de Geno\'a. DO \lnno 
passlldo. affirmara existir entre a ltalia e a França uma 
harreira, naql1ell~ momento, intransponível. !-laje, essa bar· 
fe ira estll.\'a quüs e tlesll ppar llcida, graças ás baionetas na· 
('ionlllistas espanho las. Mas. [risou que n lIalia não se sllpa
raria da Ale manha , porque (ascismo e nazismo er~m duas 
revoluções cont'luentes e oppostas li todos os regimes cal'· 
('omidos. 

Quem é forte (, querido pelos amigos, e temido pelos 
inimigos. Por isso, a pllla\'ra de ordem é: mais canhões, 
mais aviõe ~. mais na\'ios. Para obtê· los. a ltlllin estava dis
posta o tudo, mesmo que tivesse de fU7. er tábua rasa da 
(Juillo que Re chama \'irlu civil. 

A paz perpétua é nociva á civili;:açfw ; todavia , achuva 
que a Europa necessitava longo periodo de paz. Isso depen 
lHa. ügüra da Früüçü. Embora. ih'Héru, () go·."oêrnü francês 
t'OnliDuasse eom os seus_ I·epeti~os -jamais» . a Itulia pr.o· 

~~~~a~·aDjli~~U~i.su~~1ue~~~~nd~:~P~I~S~II~U~~~%am:~l~~~ T~~n:i~ 
~~U~l?f~~:r oOu,V~~ll~:~::e i:E~~~\~1 <~~s e~~\~:.:. lo~Ue~t:~,iS~ 
!talia não mais desejaria ouvir esses sentimentais appellos 
de Fraternidade e de Parentescos bastard06. Aliá~ , nas 
relaçijes internacionais, () (Iue prevalece é o elemento 
«fôrça», e disso n Ihllia está cons<dente, porque o pais é 
um i~W~~iSUo :~s~1nenJil~1'~a~~~O ~~~,inn~en~~~(;1 ~~~~Ci~O~ vê r. 
erll. por excelIenein. um mar italiano. O Adriatico estuva 
nelIe comprehendido: mns, embNa a ltalia ali tiv essp 
preeminencia. não excluia os povos eslavos. 

Terminou, rec('lIlmendllndo aos «camisas nllgras» o 
uso dum distiucti\'o vermlllho, «vel'melho dll CÔl' do sano 
!:ue. - disse - para ser usado quando a patria corresse 
perigo e necessitasse do sacril'icio de seus I'iIhos. cujo 
lemma é : - erü, obedeceI' e ;ombe.ter. 

E' interessante notar que o discurso de Mussolini 
não causou impressão na França . ° gabine e francês sp 
reuniu ontem mesmo para estudá lo e acbou que n110 mo 

dificou ~o~~~.~~~~~~)::::,iS~~~t~ ~(~t~~e~S.ir~~/r~~e~~reren. 
das á Corsegn e Nice. e que a alIusão á «barre!rn» que 
s eparava os dois povos e a qual está dllsapparecendo com 
11 terminação da guerra espanhola, é um convite pura um 
entendimento entre os dois países. 

Tambem a allusão ao Adriatico. na qualidade de 
mar de .italian os- e «eslavos. seria uma advertencin 11 
certo pais si, algum dia. viesse a cogitar de «reivindicaI'» 
Fiume, 'l'rleste. etc . 

O que ahi fica sfw i~l:reSS{)es apanhadas. aos reta . 
II101:', através de dil'l'usoras estrangeiras. 

Esperemos. todavia, 11 reacç,io eHectiva que o tão 
~~~;;~g~. discurso porventura provocou em os meios iote· 

E9pel'emos, sobretudo, a pahwra do sr. Daladier. O 
primeiro ministro dll França vai [alar. conforme um tele 
gl'amma f]IHl hoje publicamog, e elle t9.lve7 revele o pen
6ame~to . cabal da Fl'tlpça .gloriOãa, que todos 08 Br~silei 
~~~:. miram como a utrIlI da . raça, da Arte e da ,iher· 

Representante: A. Gonçalves Santos & Cla. 
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Dr. Pedro Catallo ~édico.Clínit?a 
clrurglca 

das molestias da cabeça e pescoço 
ESPECIALIST A EM 

OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 
Consultorio: Rua Trajano, 18 

Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas 

V-J2 

Exijam o Sabão 

que é o de nome Valentim IJuiz, promotor, delegado 

~i~~~ae~~:ecc~~~~~eos ~rr~?n!~; e collect~r.... . 
O seu companheiro Leonardo Belém, 2tl - .NotlclOu. a Im· 
Edecht "habilissimo "rava· prensa, há dias, a viagem 
dor. Era elle que cunhava aSl que fe z o SI'. Salvad.o~ Borbo
m(, edas e as lr!lcava . r~~a, chefe de. polle.I8, á r~ -

gJa? ..do A!D~pa •. onue p0!lue inglê., d. BUlg.. M.rodilh. Apr.- da SIlva. 
. verlllcar serl!ls Il'regularldu- s.nt.do por B••b... Burnh.m. r Srilas.: (acilda Beinardes, Jocelina 
1des no se~vlço de entradas 2035 - A O.chcstr. Impo.i.1 de Brilto Ol.veira e Ricardina Tavares.
Ide estrangell'os, bem como no d. B. B. c., sob • regenei. dei Srs.: João de Sousa Monlelro. Gul
de exploração do ouro, que Cliflon H.lliw.lI. Merga.e1 B.llour! Ihermlno P. de AleneM e dr. Duio 
é abundante naquella . região. (cont..ho). O.ch •• lra: symPhonialcunhà, médico ref.ormadO do Exér-

Em fac e do relatorlO ,que n.o 29 em Li {K. 201} (Mo"'I). cilo. 
elle apresell~ou ao governo M••g.r.1 B.I1ou. e Orchulr.: Ou.- Menino: Luis-Ayres, filho do sr. 
do Estado, . o mterventor le d.o. m ..itimo. (Sea piclu.u, op. Octaclllo Curdeiro . 
deral, conSiderando a neces- 37) (Elg.,). O.che.tr.: Pequeno Se- Menina: Eisa, filha do sr. (loclna-
Isidade de aCâute lar os inte-I renata (Kfcine Abendmuliki Gr.b- 1 to C de AlclOjO. 
r~sses .nacionais, vem de lIS· u,). I )IúSPF.OF.S ' 

1I	~~~~~ ~~:u~rt:~tei~r~~t~?~r~~e po~~~~~~-~,~ ~. f.e~~~~~~:iOGSE EstãO. ~ospedddas no. G!~i~ ~otel 
~~fí:i~ontadas pelo chefe de t 12~~4::~·\~OIiCi..i~ .m inglê•. ~1~ieçE~~~:je~~~~~~~:d~ '!i~~~:~ ~r; 

Essas providências loram .21.45 - S,gn.1 ho,,"o d~ Greon
completadas com a ap(,sen · wlch. . , . 
todoria administrll,tiva do juiz 22.00 - B,g B.n. MUSlCI d. 
de direito e demissões do d.n,~. J~ck Jack.on e sue O,ch••
~~~ro~rdo ~~I~:~~oct~r ~~!:~ I", ",.dllndo do Hot.l Dorche.
missarios de policia que ser· 
vem t1ctuaJmente na comaraca 
de Macapá. 

- - .- .---- 

Analp~a~eto ! 
R .. 	

11 U 
nU~Me mo, 26 _ Iuformam-

de Mato-Grosso que o 
interventor daquelle Es· 

A -rODOS I ' ~~~oo ~~~~~~ ~aPe~o~[~ 
AGRADA 1 supplenle do juiz de paz 

da cidade de Araguaya
na. 

Esse acto tem sido 
QUANTO agrada muito censurado, porqüe 

sentir O perfume o rocem·nomeado é a· 
nalphabeto, assignnndo 

10 ir. Daiaciier vai faiar 
PARIS, 26 _ o discurso que o sr. Daladier pro

nunciará na quarta· feira e que será transmittido por uma 

~i~~nd~m~:o~i~toa~~i~~d~s (ara~!, eeSe:anh~r~U!~:m:~~rai~~ 
liano e inglês) definirá a politica francesa de modo 1\ ' 

nuu úa.;iU' ti. menor dúviàa a cêrca da resoiução üa França 

interrupção no poder executivo. 

I 	 111 ~ ID- - VI'da S f 11versoes II O C a 
____ 

-1---
RADlO. - Nu ond•• de 25.29 ' AXXIVERSARTOS 

:.t~;.;, J~ . 5~o:dt:~" , 'i::~~~;ío ~.~~ Fa~A~;~s,A~~~S aH~~~~. ~';a . d. 
noile o leguinte p'0!illmm., hor.- lydla da Silva Thomaz, espõsa do 
rio d. Flori.nopolis: sr. Eulallo Thomaz. 

20.20 - .Oliver Bun', Ad- Sras.: Apollonia Ctuz, Teresa lui
••nture» . Um .kolch d..m.lico em sa de Mello e (oncei~ão Margarida 

ler2i.~~d~. Big Ben. Fim d. Ir.n. 
mi.são GSE. 

22.30 - Tran.missão GSB: Big 
Ben. Noticia.io em e'Plnhol. 

22.45 - Fim da transmissão 
GSB. 

CINE IMPERI~L _ A's 19.30 
hOIl•• «Modelo de tent.ção». 

ho~~~:~E~id:~' ~~~ ',~.~. ~~ . 30 

de uma bocca que sor- ° nome com difficIIldn-, 70P.VARIAS 

-VIRe urlnllda8-0pernçõe8

COSTUREIRA decI~~~c;d:;:::I~BDd;rC~1~~8. 
Precisa-se de uma costu- CONSULTORlO: 
. . d á Rua ,loão Pinto,13 (soh) 

relra, ou aJu ante. rua I
Fernando Machado. 27. ~~~rJENJ?i~ 
112 aV-3 Rua José Veiga, UI!)I I PHONE 1.199 

noel lorge da Silva, Roberto C. Rab 
toJ o, dr. Clolarlo de Macedo Lopes, 
Antonio O. (arri~o, dr. Mario de 
Queiroz e sra. Werner Heloeberg e 
sra. dr. Antonio Amorim. JJão Sla
pie; e dr. Allindo R. de Meilo. 

F,\l .}.F.CmEXTOS 
Em sua lesidencla em ltagumú 

(Coqueiros), fallecEu a e~ma. sra. 
d. Edla Momm Leal, devendo ser 
enlerrada no Cemllerlo Aleõil~o. em 
ltacolUby, 	ás 14 horas. 

" 

Or. Manoel Pinho 

DoençaB de senboras Partoa 


ri assim .. , encanta· de e, além do mais, não 
doramente I E que de- está quites com o servi· 

ço militar. 
cépção se ellá tivesse 
mau halito I Evite esse ---- - - --- -- 
perigo, usando o Creme Augmentadas de 50 
Dental Colgate. Comece, 
hoje. Sua espuma pene- 300 % as tUIS de 
tra entre os dentes e re- riscos d~ guzrr~ 
move os residuos de ali- Nova York, ~, ; j As taxas de 
mentos, causa do mau ha- seguros contra riecoB de guer 

~~~~~~~~~~ 
Productos «Lever» 

O sr. Leopoldo HOchheim.., 
--- --- digno ••pr••• nl.nle d. S. A. 1,_ 

_ mão. Lu.r, d. S. P.u'o, I•• on-
Pela resolução n.O 5.760, de tem 1••gl di.lribuiçõo d. .mo.lr.. 

24 do corrente, em vista das de I.bonet ••Leve•• e .C.rnl •• I.,
~!~~:Ja:eemhac~~~~~~~, f~~~~ :i:g:~~~õCin:· ~~~~ :ut:. n~~.;: 
nomeadas Emitia S. 'l'olenti- linham, .ôbre li :columnll I.rml 
no de Sousa, Eisa Silva, nli. do. corrimõos, gllndu •• bo-
Maria de Sousa, Olga Pira- nol.. ..éd.m... d.queIl.. ~.. 

lito·ó das caries. Além ~:J2::~: dol~aE~r:J~~ dünzr:~s fe'!!'t~~~ fee~~~:~ ~~\t~~ G~~' amllenlu m.,clS. , 
disso, Colgate realça o para o Canadá e para a Eu ber, Olga Stúart Reis .~ Pulseira perdida 
brilho natural dos dentes, ropa serão augmentadoB de Wanda Maria Kowalski Ligo Perdeu-se uma de platina,

50 a 300 IJ ", a partir de ama cki, para exercerem os car- ~rllhanteB e sapbyras. Grati 
for tifica as gengivas, dei nhli. gos de Visitadoras-Attenden- hca·so a ,9uem entregar nes· 
xa na bocca uma deli· 

Entregues á Espanha ~e: t~s d~:t~r~fgs ~i::ri~~~: ta redacçal>. 5V-3
ciosa sensação de frescoJ'. 

nacionalista os navios nesta capital, 'do Departa- E - ;;-;---d' --- 
republicanos mento de Saúde Pública. XlglD O 

Burgos, 26 (U. P.) - Inror 
ma-se oflicialmente que as Amanhã, ás 19.30 horas, fl-1iros nos 
autoridades Irancesas entre reunem·se, em sua séde, os 
garam ontem á Espanha nacio membros da Academia Ca
nalista, a esquadra da Espa tharlnense de Letras. mo ores 
nha republi::ana internada 
em Bizerta. Na seguud; pAgina da ~ivramento... ~6. - O 

presente edição, reproduzi- governo mUniCipal to-
Gibraltar, 26. - As autorl mos, devidamente corrigido mou providências con

~:~:~ na:::: lng~~sa~::!~:i dos 8edn~es tYPOgraPhitOS tro os ruidos parasita
m 

Franco o destroyer republl- ~g~e~ra~ ~~ma::~o o ilr~S~~~ rios, determin~ndo a a~ 
GIGANTE 5$000 -- MED'O 1$500 cano espanhol .José Luiz collaborador sr. Guerreiro dopção de fIltros nos 

Diez», que bá tempo se refu Netto. Para elle pedimos a motores, sob pena de 
giou neste porto. attençll.o dos leitores. multa. ~ 

~~YIBaE. ESPEOIALIDADEII 
.cI. \YETZEL & tJI1.=Joia'riUe (Marca registrada) 

PÓIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ltOUPA 

J 

I 
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