
••••••••••••••••••••••••• • • 
• • 

••••••••••••••••••••••••• 

, ~ 

._) ~_ i .:1-..-- i 1~1_~_1 _ 
..... i.',.'! }!, v_o - .~ {"'--~""""'--"-. 
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, l-e8paço vitai8~ que as theorias novas procuram para 8atis

CATHARINA ração d~ velhas ambições expanclionistas.NTO MAIS ANTIGO DIARIO DE SA A E de imaginar-se a sen8ação que Isto causou en
tre o povo de Além Prata, - diz o «Correio da Manhã» .Director-gerente: Altino Flores Sugiram commentarios e protestos. Mas, &final, appareceu 
uma declaração, considerando inteiramente apocrypho 11
quelle documento.J N. 7630 18to não tranquillizou os Argentinos, porque elles. 
embora surprehendidos, não chegaram a perder a tranquil
lIdade. E não a perderam, porque o caso não era para 
tanto. 

Os povos 'desta parte do mundo não 8ão muito RU
Jelt08 a certa especie de hysterismo, porque não constitui
ram as nações em que o continente se divide pelo proces o HOM[M SOllTARIO I so artificial dos «rarrapos de papeb. Ainda mal definidos 
como agglomerados raciais, tomaram armas - é certo 
para conquistar a sua independencia; mas, desde o dia em 
que a rirmaram, souberam demonstrar, pelo trabalho pacidos rochedos de São 	 fico, <lue della sal>iam ser dignos e a poderiam manter. 

Deste modo, o documento que -Noticias Gra(icas»Pedro e São Paulo 	 divulgou, verdadeiro que rosse, não podia ter intimidado 
a Argentina; apocrypho, não alterará a posição definida 

RECIFE (\'. A.) .- O . Jor- cretaria [ de Segurança re desse pais, que, avêsso a temores, não desconhece, unIre· 
nal Ptiqueno» estampou ex- : cebeu um radiogramma de tanto, que, pelo desejo de muitos, os .espaços vitais. nas 
tensa reportagem, inrorman- '_bórdo do "Conte Grande", Amerlcas bem poderiam sei' uma preoccupação menos pro
do que o «Augustus», pas- : qommuoicando t:aver idenU tenciosa. não rõsse a consciencia lormada neste hemisphc
sando pelos rochedos de Sito ficado e recolbido fi homem rio de manter, a qualquer preço, a inviolabilidade dos seus 
Pedro e sno Paulo, o rel./que o commandante do va territorlos. 
pectivo commanduote divi- por cAugustus. divisAra nos Aqui deste lado do Atlantico nlio há .problemas· 
10U um homem sôbre 08 rochedos S. Pedro e S. Paulo. que interessem o outro lado. Tod08 (lS .Iug&res ao sol. e 
rochedos, e l"adiogrllpllou ITflltll Se de um navegador todos 08 «espaços vitais" estão devida a solidamente occu ·Pm'que dumimmediatllmento para o CR- solital'io, inglês, que o vapor pados. 
pltll.o dos Portos duste Esta· .Santarém. encontrou hA o dobro de
do. Tambem o SI". Renato cêrca de oito dias, em pleno 
Medeiroll, director da Poli mar. O pequeno barco nau· qllet/qller
ela Ml1ritima, receheu iden· rragou no dia 26, tendo o 
tlco ,despacho do director seu unico tripulante alcan  pels"! C01Jl1JUl1Jl 
da Ilha de Fernando de No- çado os rochedos, a nado, ! 1~111II:[·j=l-i ironha. Nada mais se escl,,- onde permaneceu até hoje, 
recla neS8e despacho. quando o .Conte Grande . o KOLYNOS é um {'reme concentrado, em uma 

O commandante do -Au· recolheu. denbl scientifico, concen escova secca, para eon
gUltulI. inlormava ainda, t r ado. NElo Re Ihc ajunta ~crv~n· ()s dentes limpos e
vagamente, tratar-se de um agua ou outro ingrediente brilhantes. ExperimentenAufrago. O inspector da HOmens mo9roS 
Policia Maritima, de acôrdo h yolumoso afi m de angmcll Kolynos-limpa melhor

com o secretário da Segu- m pe5 o9On_O t al" o tamanho do tubo. não con tem su l>st llncin 
rança, radiographou para , número de syphillticos, i:Basta apenas um ccn abmsi\'a e é mais eeono !:•• i",.. ,~,t :::::::::::.: i:.'
bórdo do .Conte ' Grande., 	 t imetro dc~t(: d~ntifl"icio mico.".i~:! I!:~~ r~éI:~I;lj h: !~1 :~t; !:(~![) ~r~r~ ':';l ~!(f: cf II,III~~~ 	 Para combater a sypbilisesperado aqui, da Europa, 

f! 1\do (h~ Blwuth ulI . ~i'il) 4..'tJ llI' r t.us flt~ m,h Dê NOVO ENCANrOaoseu LEMBRE-SE um CENTr. 	 é um dever Imperiosocommunicando-lhe o lacto e 
!S Ul ' IU', ( 'I)JJ1u h O lll.lll ll!l. Afi lIIulll! ' r\~~ c' SORRISO com KOLYNOS METRO é SUFFICIENTE80llcltando-lhe os esclareci  htJHII~H :-; IlUlJ.! r O!j t UIIIUIlI- lIUS p a ru ..HIlBe rt • 	 usar o '" mentos que fôssem possivels t!lr d i' I It'S() rnpiclHllhmlc (' com tlll 

obter. :-I IU :L'~S() tlUe. em liwrnl aUlUcnlu lIl d. ~ O CREME DENTAL 
:.! u :~ kilus. I!UI :10 clius. Seu d illheiro Anti.scpticoA reportagem ac;crescenta Ih" scrí. n !Sl.it uidu. Ji l~ ufió obliver (,!lt.c 	 ! [ª,IIIt1tl:JI#]~, ,! ! 

que há uma, semana passou r(~lIl1adp . Süo t IHDh("!ll IlItt r tl\' i l ho!!~ 

por aqui o vapor «Santa (l U"I u s crllUll ç üS min g u ullu !II _ LYNOS • NO ••1 DI VlNn DIIS IIOTA-SI • 
rém», tendo um tl·ipulan!e do (lnclUi,·us . u lllulu-lhr.s lUui to ollCtitc. • 1·-0 eangue limpo de Impureza. e bem catar geral. • 

mumo vapor declarado ,lua • Orlg6~·;yD~3:m~~eclmeDto de manlreataç/lea coumess de •


PAS TIUfA 5 ,.
encontrAra, diAS , antes, em • :s·_.:BessppareCI1D6Dto completo do RHEUIfATISMO, • 

pleno mar, um p~iueno bar
 '?- McCOY 	 • doroe :.~I.n::~:~e:;r:e~:o rl:a!DD;:JfeP:!~~:. sypbllltlcs8 •co em que ia um bomem. O PREMIO PELA MOR A moça lia ás • e de todo. 08 IDcommodos de fODdo aypbUlUco. •De bórdo do .Santarém» In
terpllllaram o Davegaote so· TE DE LAMPEÃO collegas um livro • XIR Of~-d~ :Er~~lb:m~~:oI:t~~:,n~lt::e:~':iu~~~~.o CLI· • 
mario, tendo este respondido improprio • E' um depurativo que p08sue atteatad08 dos Hospitais, • 
nada precisar. O homem a- RIO, 2. - Informam de Rio, 2. - O juiz Hlbss 

• de Il8Vi~~~sdDJ~'LÕS~DJá~~Il~~c"o~~:m á ven- •gora visto nos rochedos São A intervenção seria Maceió que o interventor, em Carneiro proreriu des
decreto agora asslgnado, dis pacho em uma appella • da contendo o dobro do llquido e custando me- •Pedro e Silo Paulo parece rapida e adequada 
tribuin o premio de bO con çAo de Carlos Rocha, • nos 20% que dois vidros pequenos. • 


racto, que rol communicado Londres, 2 (U,P.) - A tos aos omcials, sargentos e , pai de uma alumna des

ao Mlnlaterlo da Marinha, publicação -South Ame praças que tomaram parte ligada do Instituto de 

deverá ficar eaclarecldo com riean Journl\l- publica no combate de Angicoa, de Educaçllo pelO director 

tratar· se desse navegante. O 

a chegada do «Conte Ol'an  11m artif:o editorial sob qual resllltoll a morte de do estabelecImento, em Mais de 2.000 candidatos esó 'oram 
de-o o titulo .Os Estados Uni .Lllmpeão>. virtude de ter lido a me

RECIFE (V. A.) - A Se· dos e a Amerlca Latina», Desse premio, dez por nor, para as colleias, matriculados 208 na Escola Militar 
em que diz: cento locaram aoa omciais, trechos de um livro con

-Sabemos que em mais cinco por cento aoa lIargen siderado impl'oprio para Rio, 3. - Reabrem·se, hoje, mais de 70"/" pertenceu ao
de uma occa5i110 se re 	 moças.tos, e foi feita a distribuiçAo, I 	 aa aula8 da Escola MllItar. Colleglo Militar, o que resaltaOr. Manoel Pinho 	 ceiou que a Alemanha em partes iguais, da quantia O supplicante impetra

Doença. de Nnboras Perto. dirigisse sua8 vistas co restante, entre as praças e va mandado de seguran Dos candidatos .á matricula ~r:J~c!~n~!~a:~::i:.~~~I?~:~ 
-Via. ufln'rlu- OperaçOe. biçosas sôl>re alguma dois civis que acompanharam ça para q\le a fil ha vol n~8se estabeleCimento, em dado por Thomãll Coelho. O 

Cllnlca médlcl\ - Testa parte da America do Sul; a tropa. tasBe a obter matricula numero superior a dois mil, número de alumnoa do Colle
de ,laDdulas endocrlDaB. mas é difricll de crêr DO rererIdo eBtabeleci apen,:,s 20ó conseguiram a gio MiUtar. approvados, as

que, nas presentes cir EstAs lrlste
L

muu 11I1k' mento. almeJada matricula. Daquelle cendeu a 147.CONSULTOR\O: 
Rua João Pinto,13 (sob) 	 cunstâncias, se realize Teas brODe Ite' O juiz Ribas Carneiro avultado núme~~ de candida Reiniciando, hOje, aa suas 

scmelhante intento. Si denegou o pedido, de tos, mais de 50 10 não chega- actividades, a Escola MilHarPhone 1595 	 Bsto com tosse 
RRt;lDENCIA : isso viE'sse a 811cceder, clarando na sentença ter ram a realizar as provaB inicia tambem nova pllaae de 

Rua José Veiga, 186 acreditamos que a intel· aldo o acto do dlrector InteIlectuals em virtude d.e sua vida criada com a instiB' lei de 10110 Seibar• 
venção dos EstHdos Uni 56 te saln 8 ClOITB1TOSSI! do Instituto fundamen terem sido eliminados ~a ri- tuIçA0 do Curso Preparatorio,

PHONE 1.199 dos seria 1'apldll e ade talmente legal e cara gorosa inspecção ~e saude a que lunccionará na propria50 tripulantes do .Pru70P. quada. Emprestamos Im	 cterizar-se pela mais no que foram submethdos. EBcola e no qual são admitti
portanl'ia especial dente de Moraes.. em- bre moralidade. O de alumnoBao número candIdatoB dos os approvados 

OHiei.i. bruileirol que novo t1'atado entre 011 barcaram para o Rio ficou assim reduzido a 1.100 jo- no exame de adml3são. Com
Estados Unidos e o Bra VALPARAISO. 2 (U. P.) - MA DIGESTÃO? vens. Desses, lograram appro· a Instituiçl10 desse Curso, foivão pr.tiear nl m.rinh. sil, pois parece demons Informa-se que 50 tripulantes vaçl1o, apenas, 208. elevado para 4 o número deAcçi50 lua•• 


'~ norte-.merie.n. e legura

trar em que dlrecção so do vapor I>raslleIro «Pruden E' interessante constatar annos que o candidato a oni
pra o vento. Diz·se que te de Moraes. partiram de que, desslls 208 candidatos clal passará na Escola Milillo, 2.-0a destroyera -Mar os Estados Unidos não regresllo ao Rio de Janeiro, que conseguiram approvaçllo, tar.cillo Dias>, «Oreenhlllgh. e têm a intenção de fa pelo vapor chileno cArgolo ,


.Marlz e Barros», ora em zer acÔrdos lIemelhantes

conltrucçlo no Arsenal de com outros palses latino or~c[a~1~~d~a d~r~~~3!~tped: I-O~I~.o~b~-~r.~n~o~I~"n~...I~-~,-~,-
Marinha. da Ilha das Cobrai, americanos; mas acre Moraes> ficarão ainda durante .. , ..... 
110 mala ou menos iguais ditamos que essa deela ~~~m tempo a 'bordo do mes- não p....rão pel.aOI do typo .CAlsin,., da Ma raçilo não é exacta».
ritOaa norte-americana. Bro.dw.y

nl~~~~~~:~~oli!ed~até~:f~= ':;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1 


NOVA YORK, 2 - O -Dai
Iy News» lamenta com ironiaW:::lq~~st~~r:'f~~: ~~A~ae~: Dr. lrminio Tavarls - Ig~IDI, Ilml. 81111n 	 o ((mudo)) falou quandoque Nova York tenha sido ex

ji .,' providenciou para instruir ClrurglAo-Especlal1sta Assistente do prol. Sanson clulda do programrna da viagem
ft:rOf::ia~i~grn::de::ob~l1~: C_ltu deitO '111 • dalt6 il 18 - Joio Pinto, 1 IOb. - T.I. 11456 dos soberanos Ingleses aOI Es toi posto em liberdadetados Unidos.navel nacionalll. O facto de ser prevista ape- ' 

Para Iuo, mlnl.tr~ da A mobilizeçio n. Fr,nç.jVIDA RELIGIOSA nas uma visita á Exposlçao In- Lisboa, 2. (U.P,)-Napenitenéiária do Li-o 

:larI~::I:~:~:ne~~esd~~~::f devi. ler ger.1 . ternaclonal, evitando-se o ce~tro moeiro. enCOritrava-se preso, há16 annos, o in
dOI Santol Rocha, ,Edgard PARIS, 2 - O .Paria MI _ da cidade, fé .explicado pelo lor: dividuo Ivo Museoóque durant~ to~º O periodo 
Ramoa LameIra e Murlllo di» pergunta si a França ~r!n~o~ars:~~~ç~~m t~~r:~el~s~ de reclusão nãoprór'-'mci.ar~ um~ ,t~ô pala~r,a.
Valco do Valle ,Sllya, IlS dois contlnüa mobilizando, porque Reunem-lIe hoje, na cathe- Broadway qlle se faz com ser- Ao ser posto . em liberdade, ., porém, .re
prlmelrol do , qua~ro de mA- nlo razer essa moblllzaçAo dral, As \6,30 horall,aa Coro- penllnas e confetll, de que po- cuperou.. a fala e .declarou: ..E:stõlJ"mi."jenlin~
chlD8I e o último ,do quadro ein caraçter geral, para que Inball, e áa 17, a Alllloc. das derla Incolllmodar os llIustrel do inuito, berri.. " .
de:orHclala, Para embarcarem todoll os lIeUI filhoB pudes- Damas de Car~dade. .. vl~~~~tel, be.m ,~omo do~, ~!ça- " :Oêtfàrou ainda que trabalhou h' tempos1101 a"IH d~ ~YP(t: «Conin,., lem prestar ás suaa ener o lIerylço , de catech8s~ I. dorcI1de autographos, OI "quais A .,-""Y-. d ' •
cI....cdo l egulr para OI EII- glal ' á Integridade da pa- exercitaráhoje t;l0 BlÍco··~~po<t~flím Jjrelu,ê!lêar " aAijiiid__~ir 'na r"l'It,""a, de.ejan 0J .ntretanto, a,ora, ~.r;
fadol UDJdol , brevil,mente. trj~? » J.,lmõea e no \~orro do Cb: do' IôbcrlftO" IHltalllÚ~ÔI. - portUlut. para O r••to a. vida. 
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Se quer comprar Meias, Bôlsas. Cintas. Beijouterias e Novidades, 

pele menor preço, veja o deslumbrante sortimento 


que recebeu a 


CASA M DOtt'('IA 
A cua que meis barato vende 

6 --TRAJANO-6 
117 l:i\' .ult -· I.J 

Todos os poloneses de
vem ajudar a Patria 

$100 POR QUILÔMETRO 
Ê5TE o CON S UMO MÉOIO DO 

PROCURE o AGENTE FORD 

Depura e Engorda 

AGUARDEM 
DIA 15 DE ABRIL PROXIMO I 

O....O••A&. 

Salão Progressol. 10 [ ~II'OI 

Joqam apenas 15 milhares 1 RUI Fellppe Schmidt D. 5 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.... 
fi:\. 11111a L:·H!" 7.n nJars lH'ufu!u:u ~~ tlu", 
raduur a ,lo (i:l~ ' .::qpa:·!ia ( ·" II !--q~ uiti:l ( f~·::n .. 
t(' tln " ,.!o-:'d.i" ·: to :1 .f:. ··:' II(!t'. F:t:~u ' 
aincta U1I: i ~ hUII i t u, f ' (': ' " r('~ ",t\:i u U:~ ~·tH : l·
gins r OlllJõ'hlw' pc·!;t j ,.l(·r: : . i. ~. :uk uu t ·:'I- ~ ·~·"' .. 

MO .Ir trnbnH:o. C'OII1 U I hfl (!. , l : i f)!I.n~j ' ·: J 
Funtuur:: •• C) J nui~ (·lIlnp!.· ' n forí in('n~ ~ ' (:, 
h o nl para l ..da~ n~ t" tm l( '!.. O Bin t li·ni-·o 
J:nnluuru n':I I ::UT... ra plf!nnu' ntc ' n to! r.H'<f;1~9. 
rt~rrH'rn I) ~aJ1glIf' , f ' nrijt'( '(' U:-. JnIH·(~ t:1n!.s 

c11t~rv;~: It.:~(~~t :'(~\~l~;~::(:. t~:: 1:::t~~:'!:;lf:í;;.i!~:';t.~: 
linclas t ' ~ uuclnn·i!oô . ( l .,c~ c..onl int f!Í 
r lt f.'o n fjauça , o Biutoni~o J;"ontourn. 

,U ;', {o ter ''':: pr;'!Iól{/O f'Om p),ft"lIc!nlt· rf 
m;l"d" (} li!!)'}'!) \ IUi POS'I'O U l l,1 , 
rJli" , 0/('111 rie ayradard (lO fmla dar, é 
prl .~ i':""'wn , · " le r.fjicnz 110.<: casos em que 
é I!ir/irudo. 

B,I'OTOf\~iCO 
FO"NTOURA 
()--~~ 

Ouçam ás 4as. e 6as. feiras, ás 21 

horas, o Programma «Biotonico Fontou· 

ra., na Radio Cultura ~e S. Paulo. 

1" \ _ 

~,. !:d 
AlLlVIO E FRESCOR 

em cada gotta! 

15vaIt.-IO 

!~C(~:\4:, 'r~'T:·~::;,~ .\(::it~:)~ , ':~ ~~::l::Ss~::~n~::·:, r~~:ss::::: 
('ol~." tl ", ' !"Ia, , : t', <l Ul', st.' f.~ Jlu u sa ESNuluhe para 
1:!hn q(....II· H'! I al ': ld:nH \'t ~ l. 11'.' mon stra IHJSsul r (:011

, 'n' !a"it'JI~c 1;;11 da ru s~'II IIt1o fhllul l'olro . 

1·"r(; 'I, .. ~ l '::-. ::n luIH,' l' o 11Ihrnkanlc qu e con
(, L/uI'. ~ ' il: 1 ~ 1;, ' ''1' ~r'\ll. par a reduzir os gUtitUH 
' 1.~; '\,"", ~i. , t :~, lit ' i)'·" dc \itLa li IJrol'rl edade d e I'esis
I : r 	 , ',' It· I!" It'ral i.l i"aS ('x tremas «lu mutHr, m unteu

:; , . :'.~ :I"!:\ \·I.~" fl s i4I a tl n Hllequulh\, E. o nl 
:H :: : di:-', : ... pt'f.!.,, ;- , mlnhuodoIlOl eonsu

r:\ ~, ~ ",i: :l~i1;" , Itlh r!~Ic..'a\'iiC) eHi l'u:I., e m qunl

:::: \' :'.,:;:: ;"1', :,~t1 ;'~~ ,;:,I.!\' ~~~; I'~~t:::1 :\r~~e~~::r~t I ;J!c~::n~~)l~l;,~::~ 
~,ii, . (' iac,n H i'l'ao qlll', Trcs \ ' C:l.l'S ecnuOlui f'o ! 

('H ll !t'C'e ' j( ;,ie a u sa r ESSHllIh~ H lubl'lU
c'alllt~ ).!:' rantidu par UIlUl urganizat,:uo mundl
almpl1lt.' l'cHlheehh\ ('orno IIdur de Quulldu.de I 

Não des6nlme I A scien'oia progrediu e M uma. 

NOVIDADE que resolver' o seu caso. 


Maximo slgWo. carta para: 


CAIXA POSTAL 1849· S. PAULO 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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./ 
; i ~hTà ;-;iY.... Segunda feira, 3 d· Abril db 1.939 

: •••••••••_•••••*•••••!'••••••••(f.0~ {~~ Como curar o enJoo e l
: Â.' S M AE S ~j demais incommodos OH. RICARDO 

',;i~ Aconselbamos o afimlac!o LOMBRICeIDE IND1AJ.~O de Sar- !., da gravl-dez GOTISMAM ~ mento Barata, professor de Parasiíologta da Faeuidade de Me- ",.. 
,,>? diOtua de Porto Alegre. E' I!1IaIHveJ Da expulsA0 de "fermos, • Vil ri os são 08 disturbios I evita as dÔl'es locais, os en- . 
~ tal como lOlli\)rtg~ .. oxitil'tls, aDeylostomus, etc. 30 anuos de • q~e surgem duraute a gro- jÔ08 e os vomitos. Mantém o Ex-chefe de cll
~ u!!o ~êm demo!latrado e. BUli. eHieaola. 	 • vldez. <? osto.mago é o orgão l intestino em [~nc?i~~!lme~to nlca do". 	 Ique mais soBre. Com as gra- regular e previne Inliltraçoes 
.. 	 r. l' ~ • " . tl' ves aiterações das [uncções perigosas no organismo. E H 'tal le 
t,l .._" _ .~ ·~· A-,P O <., J.1 ~ R 1 O ~.. .".digestivas, apparecem os en ainda, protege 08 denles con 08pl (
• Cl,,\H:LOS HOt:PCKE ~/A-florianopohs ~ljÔOS e os vomltos. Sobrevem, tra aacção corrosiva da aci Nuernberg
~llP. LU. • '. .1 depois, a pris~o de. ,:entre, dez da saliva, cob!indo.08 de !
{'À}....a .........$.I&••~@.·••••••••••••••••• lque é necessarJo cor!lglr sem (Prola. L. Burkhardt~ma camada alcalina neutra 
• -. ""I!" 	 ... . __ ' . _ purgantes, para eVItar que Ilzante. e E. Kreuter) 

. ":-,,,~" i a acção violenta destes pro· . 
'i vOQue con~equen()Í!l8 das mais Está, pOIS, em suas m.ãos

SílHGUE! SAWGUH SAHGUf! :graves. O excesso de acidez vencer. suavemente o ~ehc8- ; Especialista em 
i (alia) provoca dóI' na bocca ~o l?erlOdo, ~a gestaçao. _ O (A'l'fwgia Gelai!tio estomago e arrôtoB azedos. livt'mho ,,\ al.iOsa Inrormaçao. i 
i Finalmente, a mulher gravi. c0Il:tém enSIDament08 multo 
j da está ainda sujeita á carie utels par~ o seu estado. P~ Alta c!rurgla, gyne 
ideDtaria provocada pela 8a- ça-o. gralis,_ á sua. pharmacl8 cologia (doenças de 
j liva acida, que deslrÍle o es- e, 81 ella nao. u tlJv tl r, escre senhoras) e partos. 

SANGU[H Ol 
: 

o #CON ~ SE' (fanl..la Ilemã] 'malte dos dos dentes. va para a Caixa lostal 687 Cirurgia do Bystema
E' O uoico forilficl:nlc no Para corrigir todos esses Rio Janeiro. Experimente Ld nervoso e operações
Ei DE EFF!E~~fO SENSACIONAL mundo com 8 elemenros males, o m.!dico só recom- te de Magnesia de Phillips du 
 de plsst1ca.Nas t os:sos rebeJdes 3 tr;;~çt..,,~ira$, nas bFonchitea ch.... toolco.~: Phospl!oro, Cal menda medicamentos de in- mnte alguns dias e ficará 

.JC:lS ou s ;mntes, gr:ppcs, resf.i~rh'ls, rouquidóes. toases co. elo, Arseni~it), Vanddl1to, I. teira e absoluta confiança, maravilllada com os resulta CcD3ultcrlo á rua Tr:!ja
escarros s.:i."gu!nea3~ dores. no i;~'~O c na:. costas t Iftsomnl•• DO, 18 (d/ls 10 1Í5 li, I 
e traquaza gcr&!, 'al.a de apfH,,,t;:e e feore, o CONTRATOSS. ere. Com o s~u USO !lO Em . como Leite de Magnesia de dos. Mas não esqueça de que 

G!:l! lo áil 16,30) Telee o remcc:lo absoluto, herrA.;o, q\Jc não falha. EfUcaci:shn. de 20 dias, nota-se: IPllllhps, anti-acido etUc!!7-, la- el!tes sú se fllI'ão sentir, si exi 
-lrta 'o~se C.O'i tubcri;u1'Os3:' t.amaiõt!o·D convenlontorncnto. G 	 xaOIO IlU!lve e il!oHenslvu. AI- gir e bculitar sômente o le phone 1.286-
CONTRA'!OZ.SE Jà recebmJ õ'll;Jis de 24000 aito!$~aclos ver calinizaudo o estumago, neu- gitimo Leite de Magnesia de Residencia â rUIl Esl' - LeV~lltsmflJto ll~roJ 
dadeiros. 1 enhan, culd.~ào! Nào S~ t2e~xcm enganEC". Acc." da~ ii'm.:ae f Yo!!~ !1!I11!!;!;dlll
tem 56 o (;ONTRATOSSE. "'!JC e bnrnto. nào tem resgu.r. I. do appet!1e; traliza a ac:dez excessiva e PhilllfJS. teves JunIor, 20. 
~•••radabi,Ji21thnD.. Tcmhiun..GO sen'prG em ea5.. I 11'·· DCS!!~P5rcd!lI~n to por I Telephone -- 1.131 

completo d8~ dô,l:s de c.· .~~;-... _.._--...:--.-,_.__._---:--;;:--.-~.r · 	 LLOYD BRASILEIRO
becs, lti'3Crnrtiú :: t~rvo~ir;r ~~ d JlO: preço dê 
mo; "PATRIMONIO NACIONAL" Ven e-se occasião um 

3' ~--Con;bate r !l ôic~t; d~ LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Norte lote de 6 casinhas, todas cons
depl~s~ãD o~rv"y,;; ~ ,! de ero~ no Sabbado, e para o :::lul na quarta feira): .COMTE. AL truidas de tijólol1, nos altos 
m~rtdnh!jlt0 de 5;nbos cr: CIOIO-, .COMTE. CAI'ELLA., e «ANNIBi\L BENEVOLO. da rua Ruy Barbosa, proxi
aeXG~; I UNHA PENEDO/LAGUNA: ,,~1URTINHO» e «MIRANDA 1110 ao Abrigo dos MenoreR. 

4' - Allil,,';:n!:J de pES.. LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO •. informações com o proprie 
Matriz: FLORIANOPOLlS Yi!rblldo de 1 ft li iLl!os; TUTOYAlFLORIANOPOLlS tado, João Curreirão . 

Filiais em: Blumen6u, Cruzeiro do Sul, Lages, O Snlizae!''iOI 6 t~ma gr.ill~ FRETES DE CARGUEIROS 114 10v-l 
Laguna e S. Franclsco-·Mostruurio em Tubarão de ée~cubtrta: sc~entific:a:., ·

Carlos Hmpcke S.A. 

Ophli~,; du clr. 1.hilod ~ ·.~e · VAPOHES ESPERADOS: 
re~ df"~C~;5t~, PARA O SUL: 

COMTE. ALCID10: dia 5, para Rio Urnnde, Pelotas e Or. BulclD 'ianna 
Porto Alegre. -o-

Consultorio â Rua 
D. EFE.. NDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN Joio Pinto D. 18 (so

r·~n::. for idas, CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. brado). Consultas da mesmo de mso 
. caracter. ecze	 1 ãs 3 bcraa da tar~ 
,mas, espinhas, de. A08 pobres 
intima das S6- 9 - I'hone 1007 12 -- Phune 1338 Consultas no Hospi
li na hygiene IIi-'·Ag,"ncla-....~Rna Joao-'jPInto, IArmazem - Cáis B~~daró, . 

,nhoras Iconlra 
.corrimentos, fio· 	 -. ~ - tal de Caridade. âB 

roa brancas. 	 8 horas da manbL 
6te.)

GY5A H. 	C. DA COSTA -- Aglr!nte 
e santo remedlo 

1<Í....;.;.;. 1.11J~·,: ._. : RlIA nOF. AI. Parteira e enfermeira 
~~~~FlirDÓ ~OM!S, 9· RIO REPRESENTAÇÕES PARA SÃO PAULO :1' diplomada

PilO CORRIJO 8$000 J. M. GONÇALVES DE ALMEIDA, firma bem relaciona 
da, com oprimas relerencias bancárias e commerciaes, aceita quaiS Flora Müller 
quer representaçOes. .. - nua Libero Badarõ, BI4 - la andar -I Rua Tiradentes, 17 

.~ ~ 
J • 

........'\;,;;!~ . . ~ . - ..-:0 •., .... 	 salas 4, 7 e 8.._-_S_._P_a_u_lo_.____________ I!'-~~--,~:::_-!"!!"'-! 

o::~~-,Õ..~_~:--,õ;:,:. : ••. ~..._: . o :z..~o-."..""~~~~~~P 96 ilOv.-I:

Vendas em prestações--Garantia de 4 annos rsandaliasDOIS mOdelos (de 90 e de 120 litros) 
IImbos de 11m!! ecollomla surprehendellie, pois, em 24 	 ALMANAQUE DO! 

burIl!! C0050m\?m m~DI)S e:oergill eleclrlcll do que 11m de liras I 
f~fro de c!!l!0mmar >em 2 howlI lie scrvlço. para verão J ·C~R~Bm DA MDBHÃ· 

Mantemos em depósito todae as peças sobre
salentes e mesmo mecanismos completos. CALÇADOS I Eslá sendo distribuido 

a08 R8signantas do grande todas as 
Em CIIMI! d.~ dC:!l:rroojol os proprlelllfloa serão IIl1en. qualidades 	 de diario -Col'reio da 
dldos Immc:dh\llll!leolc:, sem oer.elisidadt de: Dgullrdllrem Manllli•.IFeçe, hoje, su!!. !\!!!ignaã vlüdõ de jltCd1> (;U õ~'.",h~rem oa reírigerlldorell ptlra TAMANCOS MEXI t\1r8 e recebel'á Ilquelle


CANOS para magnlrico volume, repo

PRAIAS DE BANHOS sitórlú de Informações, 


3trem aonr;erll:idOls em Sãu P.::u!o 011 DO Rio de )i!oelrc. 

-.._- ._---._-------..-...-------.. _-_.-._------..-...-----..--.. ---._-.----~ 	 contondo, ainda, interes
santes secções de liteCinto~ - Chinelos - Bo· 
ratura, histõri.a, etc., etc. 

nés - LUVIS, etc. Para assignaturas: 

Artigos para sapatei MACHADO & CIA. 
ros e selleiros I Rua Joüo Pinto, I) 

FLORIANOPOLIS 
Cortume e Fábrica 

de Calçados 

.. BARREIROS» 	 Quer ser feliz ? 
Em negoclos, amores, ter sor

te, saúde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$200 em sellos 
e escreva ao prof. Ornar Khlva, 

~ $ ,~, 	 Caixa Postal, 3407, Rio de Ja
neiro, que lhe indicará o meio 
de obter triumpho, prosperIda.~~f.- ..~. e Depósito: Rua C. Mal/I, 39 I 

A.L~eureux I 

I 
de, fortuna e saúde. Não hesite'. 

",; 1'e~~1~~,: :.;:: . 
·:.i·r :,;' A falta de vivacidade. a tr!sl..za ou so -'~--~-=---~I
i' - c"~ bretudo a indo!encia que torna o trabaihador 

. 0.:-·. incapaz de ploduzir o quo se espeta delle - Dr. Saulo Ramos 
cf1. ! . " .' e que eUe. de r&slo. pôde dar - náo lO a Pre· 


i guiça-Viclo; é peoJ: e a Preguiça-Doenca. a caract&ru.· Antenor Morais i lIfédloo e operador

: lice da uOpilclção". da qual " um dos .ymptomas mais Ex-assIstente do prole..or 


elQJrealivos. . .' Ci rurgião.dentistl Brandlo Filbo 

I Para combater essa preguiça doentia. basta lornar . em Parto.,


Trnbalbos modernissi 	 Rio de Janerro 
EepeolaUeta Mo-mos. Pontes e dentaduras 


: a disp08icão para o trabalho. anatomlcas, em todos 09

a ''NilO - Nllcotorina", que restitue ao enfermo a saude '" 	 le6t1ae de Senbora. - Uro

logia -;e~~!u:6a~I~I:,=o Appamateriais adoptados.A Neo - Nocalorlna é um voimilugo poderoso. acon HORARIO: 	 Con6ultorlo Rua .Joio Pinto, 7dicionado em capsulas roseas contendo tetrachloreto de TeJepboDe ... 1.841.Das 	8 ás ti e das 15 
ás \8 horaa.

carbono om solulo sol:do li optimamente toleraclo pelo I.R8Ildeaolli: Rua VIsoonde dll 
I 	

Ouro Preto; {~ Telephone: organismo humano....~~;;.+' ~:~':\ ::~.h~;( 1..~~;:.:..~~r;;-.:.:.~~.j- Oi.' Rua P. Misuelinho, 6
' NEO-NECATORINA 	 88 P. I'I
~. . - _ _ ;.,..... ,_;-: . ..J .:.......:........~~.o~ 	 v-5
_.~~_ .. ~_.. 	 11 

'" 
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C El::HAD0··- Segunda· feIra 3 d~ Abril de 1939 
, ~'1Wàr~GYi'C07 vemr=r=erl'5'1'3~:ellZi 

Auno 
~f::mO.1trd 
'l";'~m·_\,tr {J' 
Me·. 
Nn.õae:-o (Õ.·.. ;.!r{· . 

}.,11,0 
8tiWboi.rl3 
Trimo,;trti 

AUGMENTE,..' SUAS 
OR. CARLOS DE FREITAS VENDAS ENViANDO 
D-: lauto. vivia em const~llt!-: rc 

p;lmc: qu.lquer alimentll m.ls [0,'1\- AS ENCOMf<lENDAS URGENTES 
f:~~':!~~-':!n~I~~~Ps~':.i d:,!;~~vdb~:' 
,Ivel na IIbcc3 do eiltomugn. CU", 

."'.. Insuppcl'tllvel. 
 viaCOMDOaE de certu ponto em <l, anl" o,· 

males 8e aggraw1raw l6r::tO qu" 

me fjzeram pen8ar até tiue ':IJJJa 

ulcera DO e~tomq~o. E finO r.\:vidQ 
 Svndicato Condor Ltda:. Agentes Imuito de qüe marchava ~.(m, a uI· 

cera. pol8 lft tinb':l ii:fto uso aG jo Carlos Heepcke S.A. Rua Conse

numerol f.speeiflcoa. IrlutHUH..'ntê" .• O lhoiro Mo.:ha: S5 Teloph. 1500 
m .. l aggravu-"c obda vez mal8: I\li 

~ ~u::::el~~edOd::r::;rl~~~J\~~ ~ru'líí~ 
xlr Clntra. Con""lho abençp3do!
v.go ao primeiro vld~o "C:Jl{'COI6
oheerVBr melhoras. O peso 110 eA·tomago. a dôr de cabeça, 0" ucsa.r- --------.-,~---.". -~.--... --.. ---------.--~---... 
rBDlo~ g8stro-IntvstJnnl. 10:..""' d.:'-
BBpparoooDdo, c, agorn. d"pols de 


:~~:8r:~1:iÍn~~:;(~U1~~~D1!lr que, 

Par8 quem scllreu Bnnos ""gtl!
 MEDIDORES DE lUZdos, como eu, é natural que. V"',· 

~:dge~It~~~~ v1r" a p;J~lf~~a~~t:~u Precisa V. S. de medidor para sua instal
tu osb<lnellcl:'8 'lua me t'01l)(e o lação? Procure obtor na INSTALLADORA 
:~~m~n~~~m~es!~U~huU;)}OIE'ru~; IDE FLORIAr-·!QPOL!S o medidor marca 
Illl1to remedlo, que taz r~nlmente SIEMENS com absoluta garantia porque 
r.::r:~:~~~~~t~n~:!a:'!l'~(l,,~t~~:::';; é o melhor. ' 

Ahlllea, sr. redactor. e"803 atles· R. Trajano, 11 Phone 1674 
~:~I~:/'!~!~~t~:r~IÇ~lâe'l~~çR~ ~ V--8!l 
iIIdade IIOUredorB.. -~----------
;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;==íl -----.....--...._

li: MIIUHL BDIIBmo 
Dr. Joaquim Madeira NevesCLINICA GERAl, 

Cursoõe e8pecillzaç/io Medico - Oculista 
em moleetla do Pulmão. f'ormndo pth: f'lIcu!dade de M~dklnd dI! Unlverllhlllde 
Tratamento moderno da do RIo de Jt'lD~'r1J 

Tub9rculo8e Trlltl.'lmeolO clinico e olrUTilco de lodas as molutlaiS 
dos olhos BRONCHITE-ATHSMA CIl1'80 de l)p"de!ço_~ mEllIo na ,,~pe"::l!lIdadf, com o ar. 

PNEUMOTRORAX PlIulo Pilho, no .s~rvlço do Prol. David S~DeoD. DO Hoa
pilllll da Pundr,çiio Guflrée-Gu'ole do Rio de J..JDelroConsultorlo: R ... . Joio Pino e()mpJ.~I11 lIt1ilsr"lblliem p.ua examell de IIU!! eapeclalldlldelo, 13 ($ob.)....:.PI!on. 1595. 

El~olrlcldade MédlclI, enOICd Geral 
Relldenc:ia: Hotel Glória eOl'!/lIIUi511 dlllr!~:lIi:nte da:!! 16 á!l 18

Phon, 1320 eONSULTORIO Ruz: jGéo Plnlo 7 lIob. Telepb. 1456 
(onsulliíly"das 13 as 15 horas. RESIDGNOIA: Rua TNI~i1tc SlI'felra 117 TELEPB. 1821 
42-P. 

DR. 0I0LNB M86LLNBHI 
C:.:m'·, ,rdnC;~ ~~O;'l hoep :I'JI! 

IIUI·'· I'~·"'\ 

CLINTCA MEDICA E~ 

GERAL 


CfJ'18Ul í,,!, dile 10 113 '!2 & 


:-:,'~ 16 .\" 18 b'>':l:~ 
IN:>Tl'fUTO l>!S ELETHOGAR-

mOGp..\PlUA CCJN1Cl, 
Curou d" apetl~I~;Illl«Dto em 
dU6!1çae C(j. C(jl'c~çâQ ldth\t;uas-
tloo preciso \1". molostl ... car
(U80"e pM trtlça'joll ~\ll!Ctrl~'(JRI 

CLI~~~A~EDgF~~~~t~DO
NERVOSO 


GA 81.Nh"l'i' Dil ~;Lt~CTR()'

TERAPIA 


Or.'!!l& curt/w. Roi!08 ultra-vlo

letal, Ralo~ Inlra-vcrmelhoa e 


Eloctrlcldadc médloa 

LaboratorlOI de liorosllO

pia e ADálflel OIlDic:n 
Ei:llme8 dI' aan~le para dla

5~"8::8::rm~dll~d~e= 
TIa, Kabn e Baoh8 Zol'tluJ 

DIIIgno.dllCl d.o Impal!ldlsmo, 

~~l:med~eU~~:.:tr:=. 
de AGObcm Zondecll:, pafl\ d1a
C~: ree~: ~J,t;:!?ew: 
qllldo f<:ohlSlano e q\1lllqlKlr
puquJaa para ehlcld!lOlo de 

dlagnoltlooR. 
Fern •.Machado. 6 

Tele"booe 1.196 

FLORIANOPOLIS 


• 


Dôres Rheumaticas 

É V. S. um dos muitos rheu


maticos, condemnados a sof

frer cada ves que se produz 

uma variação no tempo? 


Muitas vezes os excessos, a 

alimentação deficiente, os abu

sos a que submettemos o 

nosso organisnlo, favorecem 

os ataques do rheumatismo 

Nosso corpo é invadido 

por impurezas e substan

das toxicas, cuja pre

sença se manifesta 

a miudo por dôres 

nas juntas. 


As dôres rheumaticaa 

,levem ser combatidas in.. 

ternamente por meio de __~DC,õ;" 

~:i~~d~cd~~n~~;s~~~:dcd~cf:~i~~~o.3 elimimu;ào das impurezas 

As Pillllas De Witt para os Rins e ao Bexiga devem ser cxperi

·ncntadas nesses casos. Sua acc:io directa sobre os rins facilita 

:Intil me1hor eliminação das refcridãs impurezas. 


As Pitulas De Wilt sào s3cej:unentc ccnhcddas em todo o mllodo. 

MC!rcccm tona. t\ sua confiança. pois nàQ contem drogas nocivas que 

possam prejudlca.r o or!ranismo. 


Pilulos DE WITT 

PARA OS RINS E A BEXIGA 

~~:~ae~~ l:t~J~;;i~:u~:ti~~~;:~çi~:it:~l;lD~:r~~a ~~~~ur:~f~r~~~ 
produzidos pa t.::·;C{';~;:SO de .tódo urko. 

de 

11 
FA~~IASTICO 

6:000$000 
PRE '10 MAIOR 
Muitos P~emio~ memue$ Q 

Contribuic630 1$000 I
I 

1 

I
I 

liUcrevei-vos! 
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s o ESTADO,:3 de Abril de 1939 

Curso Catharinense de Madureza I)I V FJI~~SO~ES-I Ultima hora
A moda esportiva 

MATRICULA 
Achase aberta a matrícula do Curso I exige THEATRO. - Tanlo b.,ulho lu o Ci•. ly.on G.slel com suo A co~peti9ão aquatica 

vielrol•• n~ bilheleria ••d·hoc. POI .11••bella á ruo F"lippe Schmidl. do Figueira Nataçãode Madureza, que funcciona á Rua João onde ..po. o. ephoto•••mpl i.do. e .. . melhor.do. de .eu. a.lro. e ClubePinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. BELLEZA I..trilla•• que Floli.nopoli. qua.e encheu onlem o c Th..tro Alv.ro R . . 
Os interessados serão attendidos na Ide Carv.lho.. eyeltm.se de grande lm

séde do referido curso, diariamente, das As lorrinha•. ao me no•. e.l.v.m apinhadlS. A pl.lé. e o. b.l- lhantlsmo e enthusillsmo o 
horas. 

II 
15 ás 21 em TODO eões. tombem. No. I.mosos eClmorot... do velho c.",io, pOlé.... c~rtame o. certame natato

h.vi. grand.s clalo.. . . rIO promOVido pelO nove) Fi-
I A funcção devia ter início ás 20."5 hOla•. Sómente começou ~uelra Nat!1ção Clube. To,....""""':5<::2:---------------:3::::0v.-'27 O CORPO 
á. 21. porque os ,cenarios, desembarcados talde.linh.m de s.r mon ° dOS OSt paJ.eos [oram ren~li
lado. d. corrida. Foram 15 minutos de .spera. .to,mentados por m.- amJn e Isputados. e~oClo
çantes e brutais mlrlelados. ·que o panno de bõcI nio cons.gui. ab.far. n~n O a numerosa aSslsten · o Japão occupa as 

I Por lim. te ,ideau se leve _ . . CI~.

! T,"llv"-s,_duma comediuinh. chilra - .F.licidade é qUlSe dasa~~llram-s~ vencedo~es
ilhas de Spratly I nad.» - que nao ela mesmo g,.nde coi... Aqulllo. tão simples e ze pro ~as, os segulD

PARIS, 2 - Causou grande indignação no .Quai !pifio. p4recia não acab.r mai•. A seena do banco feilo lulomovel ~es na~ad~~es. BEdgard Mrel
d 'Orsay» a noticia ol'ficial da occupaçllo das ilhas de Idurou qu•• e 20 minulo. c loi mera panlomin. d" ciICO, Nunc. vi t~r. ml 10 aran, Rober-
SpratIey. na lndo-China francesa pelas tropas japonesas. ~cnt. do .mõno dizer ao m •• mo lempo tlnt. alneira" deilar lam.nh.s IDa C~arva~~?:_ Ped~? _<:,ard~
Os meios governamentais amrmam que essas ilbas cons tor.d.. ph,lo.ophicas. J.SUI (Renalo Machado) erl eleclrieisl.; uml !~aJ~ige I"'''la~ k'iJrS' 'I C,,
tituiam faetor preponderante da prosperidade francesa d."sc."lga electoica c.gou-o e li-!o poela. Ou.. desgraçll ;unl... Vi- Dil~arc~();:e~.1 u • o on e 
na Indo-China. vlln,. que entrou em .ccna mc'o dcsconlro,.do. melhorou lodavil 

Aquellas ilhas foram occupadas pelos franceses e loi lirme até acab., • xaropad.. •• C b • - 
em 1930. sendo em 1!l;m, tres annos mais tarde, lançada I _Em .eguida, exhibiu-I" a ,evisl••LaminlS de ouro_, com bons a era ao go~erno 
uma proclamação do govêrno de Paris. annunciando a .e..n.rros. canlo,i. sem vo.••proveilav.l. nenhuma .sequencia 10gicI na\ nomear o preSIdente 
nnnexação ao patrimonio colonial francês da nova con co.lura dos, qu.d,os e mu,t•• pern.s nua. de rlp,"glS que guinchevlm , da C. B. D 
quista. Esta Yoi publicada no «Journal Omciel- daqueIle par. a plll".. ! RIO, 2-0 Consêlho Nacio-
IInno. O espeelaculo. como .,Ie. nõ" v.leu um clllcol. nal de Esportes voltou a rl!I


Entretanto. ignora-se qual a a~itude que o govêr ! d" Um c.vllh"iro. que s.íu com oulro. muito Iri.le. do Ihe.llo, unir ontem, á noite. afim dI! 
DO lIe Paris tomará em faee 110 acontecimento. Pensa ,.,. em 10m .morgo: proseguir no estudo do ante
~e numa nuta de protesto e repl'8sIllias de outra natu - Roubei 6$000 i minha lamili•. Sim: porque o pleço de projecto de regulamentadl.o 
reza. um. c.dei.. correspondc • 60 pães. . , dos esportes no Brasil. .I .
.' - Apesar das rnervas dos 


RADIO. - Nas ond.. de_ 25.29 Ré. OP- 36. conselheiros. assegura-s8 qUI! 

Comêço do fim mto. e 31.55 mil., • eltaçao D~- 21.00--21.15 - Noticiario .m a actual C. 13. D. será ro::


ve~lry. de Lond,cs, irradiar. este português (só n. I,,,quenei. GSE conhecida como a entidade 

Não é lacil prever-se qual ~o,le o .e~uínte ~'Ogllmml, hor.· 11.86 Mc/s). dirigente dos esportes no 

será, de um momento para no de Flo,,"nopolrs: 21."5 - Noliciario em in,lês. pais, não desspparecendo o 
outro. a mobilização militar 

I 2.0. 2~ -- Nolicill desportiv.s 21 ."5-Sisnal horerio de Green- Consêlho Nacional. que func 
em ,"glel,. preços do enccrr.- wich_ clonará como orgão de Iiglide todos os paises da Eu


ropa. mais interessados nu
 menlo do mercado. I22.00 - Big Ben. Músic. de ção entre o govêrno e 1\ en
20.25 - Concêrto Symphoni- Den••_ Michocl Flome e .u. O,· tidade, e como t'ontroladllro Boietim do ~finisterio da ma guerra de vida e morle. 

co pcI. Orche.tra 'Impe,ial do B. ch••tra, irradiando do Holel May das 8ctividades destas. dasMarinha publicou a resoluçiLo O -Correio da Manhã» B. C. - 12. Sob o regenei. de Fair, Lond,el. ussociações filiadas, dos clu du ministro, lIe mandar ma a~signala que são estas as 
Si', ~d,ian Boull. Lamond (piano). 22.30 - Big Bon. Fim d. I,ans- bes e seus dirigentes_tricular no .Massachussets fôrças já promptas para a 
MuSICO d. Beethov.n. Orcheslr",. missio GSE. O cargo de presidente daInstitute of Tecbno)ogy., na primeira voz de com mando: 
Ouverture. Coriol.nu.. L.mond e; 22.30 - Tran.missão GSB: Big C. B. D. passará a ser dI!Americll do Norte os seguin Russia. :14 milhües de 
Orehe"ra: Cone~rlo N.· 5 em Mi . Ben. Nolici.rio em csp.nhol. nomeação do govêrno. en tes ()!ficiai~: cnpitiles ·tenentes soldados: Alemanha, 13 
bemol, Op. 73 (O Imperedo,)' I 22."5 - Fim do Iransmilsio qWlDto os prl!sidentes dus,José Cruz Santos. Amaurv milhões; f<rança, Italia e Orche.tra: Symphonio N.o 2 em I GSB. elltidades filiadus, serão inCosta Azevedo Ozorio, Anf Polonia, cada qual. fi mio ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-;;;;;;;-;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ \ dicados pelo presldtmte da(!eto Cl'lIZ Santos, Gilberto Ihões; Rumania. 5.500.000; C. B. D. Lavenere Wande('ley, David Yug(lslavia e Tu rquia, ca

Oliveira Coelho de Souza. da qual. 3 milhões; Ingla
Muito bem!Alberto E'Jaminonuas de Sou terra, 2 milhões; Grecia, 


za, l\luüeyl' lt(,drigues da 200.000. Tolal 76.700.000. RIO. :~ - O Conselho Na

Costa, Ubaldiuo Castel Ruiz Mas isso é o que se 
 cional de D"sn01·tA8 en~arou 
da Azevedo e o primeiro te prepara para a arrancada. em nova reunião, problemas 
nente Jusé Angelino Garnier Como não se trata de uma de grande importancia, quaD-
Simões. luta que venha a decidir-se Representante: A. Gl1n~~alvt's ' Santos & Cia. I to ao ante-projecto de regu-

Esses oHiciais vão-se es rap idamente, devendo, ao lamentação eeporliva DO 
-.;...~::;-______--__----~-.......-! Brasil. O ante·projecto limipeCializar em construcção e contrário. prolongar-se. não 
_ _ 6_8_ _ _ ._ _ _ ___ ___~O~ tará a 10 o número de joga·architectura DavlIl, no que o é exagêro conjecturar-se que 

etilllbelecimento de ensino a outro lanto. em homens, Nenhuma declaração ~ dores e8trn~geiros em cada 
que se destina é um dos lerá de ser lançado á vora sensacional 

IV'de;' 1 quadro de futeb l'l. 
m!i.is Iamosos. gem destruidora e latal. WILHELMSHAVE~. 2 - De I a ~OCIa Campeon;to CariocaSi isso não t! o lim. selli 

O director das Hentlas In  dúvida que é o comêço do ~Iftl~()d~n1:~al ~~~sc~~~~édr:: RIO, :l - O.Flamengo veD
ternas declarou aos presi lim do mundo. nenhúma deciaroção sensa- - ceu o Madurelra ror 5 X 1. 
dentes das AS80ciações Com· cional. O sr. Hitler limitou FAZEM ANNOS HOJE: Marc~ram os te.ntos do .veD

se a reit~irar a affirmação Sras.: Amella Baptista Lopes e cedor. Caxambu 3, yahdo e~u~:!~~ q~: /:!~~::oe e~~~: Pulseira perdida da vontade absoluta da Ale· Alayde Falia de Mello. Gonzalez . (pena-maxlma)_ 
tante do omcio n. 65 D. Dele- Perdeu-se uma de platina. manha de defender os seus Slitas.: Cecilia P4chEco Pereira e O Fluml~en8e derrotl'u ngacia Fiscal em Santa Catha brilhantes e sap!Jyros. GraU direitos e se esforçar para Edyr Schnelder. Bonsucc6s80 por 8 X 2 e Orinu. publicada no 'Diario fica-se a quem entregar nes convencer o mundo das in. Srs: Joao Duarle Vieira e Alce- ~asco venceu o S. Christo-
Orficiab de 17, só se refere ta redacçãv. tenções pacifica!! da Ale- blades Verlsslmo. ~ãg po: ~' t X~. h D'aos livros fis:lais que, eon- ___ _______ _ 5V-f> manha. Jovem: Comado Pamp[ona. . . r I ro anc ~z IRS 

Antes da oração do «Iue- _ preJudicou o gremlO alvo,~f::u~II~~~~~a d~o ~~o~!~ ~~ Londres teria feito hrer» a expectativa era quel '·(A.fJ\N'I'ER te~do annul!ado um tent? II'!
Consumo. deverão ser rubri- sondagens em Roma a mesma se caracterizaria O sr. Noê Mendonza. que cursou gillmo e deixado de olJsIgnacad08 e authenticado8 nas Roma. (V. A.) - Segundo AVISO por eXJ)resRÔp.EI violento!!. o Insliluto Pan-Amerlcano de RadlO. lar uma penalidade maxlma
repartições fiscais competen r~mores correntes em alguns A -RADlU IMPORTA· Essa expectativa não foi tendo em seguida. feito proveitosa na área perigosa. tes, estando 08 que se rele- CJrculo~ , o govêrno de Lon DOHA ». de GERKEN & 
rem ás vendas e consigna- dres fizera s,?ndagem, ~_m CIA. L TDA, unicos distri cOl·respondida. Com erreito,] pratica nos laboratorios da firma J S . 

e isso resalta do resumo Mallos Penteado, de S. Paulo. velo- ensaclonal derrota doções !!ubordlnsdoa aI' que Roma, li relpelto da pasmo buidores dos afamados ra orrieial fornecido pelo «D. nos trazer o seu abraço de despe- S. Paulodispõe o art. 27 da lei nú- que a ltaUa tom"ria em rela dias PILOT. avisa a sua N. 8.', o tom do discurso do dlda. por ter de seguir para Lages,mero 187, de 15 de Janeiro ção ~ uma t'ventual Ini?illti clientela e ao pliblico em chanceller do Reich parece onde vai chefiar o .Laboratorlo Ru. S. Paulo 3 - O S. Paulo,de 1936. que modificou o art. va dlplom!ltica Inglesa, VlsaD- geral que vai transferir bre traduzir o desejo de não ag· ral de Radlo», daquella cidade. que domingo último v~ncera o 
21, !:i lO, do decreto n. 22.061. ~~I:es:a~t~r cae!!nl:~n~eh'~~ ~~8 vemente seu escriptorio, de gravar a. situação. Palestra por 6xO, foi ontem es

pósito e laboratorio tClhni HóSPEDES pectaculamente derrotado pela
Foi assIgnado pelo presi- deste eutopeu. Tais rumores, co da Rua Conselheiro Ma Estao hospedada~ no Glória-Hotel Portuguesa de Esportes pela c-dente da República um de- que devem ser acolhidos Ira N.· 10 para a praça 15 


creto-lel, tornando extensivo com extrema reserva, fo de Novembro N°. 21. anti  Nãe;> foi irradio:do O ~~r~~~~IÊ~~:h P:~~~:~:bO~:g~~ga~a~~~: levada contagem .de 5XO. 

aos omciaia da activa do ram espalhados em Roma de ga «AGENCIA PFAFF», dlscurso de Hitler dê. dr. José Balllnl, Abramo Epsteln Mais um bonde!•.Exército e da Marinha o mon- poiS do segundo encontro en onde espera merecer a WILHEMSHAVEN, 2 - Na a Manoel Fernandes Serra .tepio a que se refere o pará- tre lIir Noel Charles, encar prelerencia de sempre. manifestação feita ontem 00 __ • Rio 3 - O jogador I.veira
grapho 3." do artigo 17 da lei regado de negocios da Grã .ruehrero, em Wilhelm8hafen PIANO Vende-se um partiu sabbado último de ' Duen_o 5.631, de 31 de Dezembro Bretanha, e o conde Ciano. 104 v-lO reuniram-se cl'êca de 80.000 por preço de nos Aires com destino ao Bra~iI. 
de 1928. ~__________;;;;;;;________;;;;;;_~ Ipessoas, deante. do edifl<:io ocasião. Rua Deodoro, 33. . -:- . 

Reunir-Ie.fio. amanhã. em D do Conselbo M~Dlclpal. O dls- 107 5v-alt.·5 A maIs tradtclonal rega
=:m~~::'d!'A~~~m:::,r~:th~~ r. Pedro Cat,lão Clí~~~r:~~co, ~~fI~~, ~~of~~C;:::so ~e~o ~f: "Para deter Hitler- .ta do mundo 
rinense de Letras. das molesüas da cabeça e pescoço rutos. deveria ser transmittl- LONDRES, 2 (V.P.) - Sou- Londre~ . :3 - Realizaram-se

do por todas as estações be-se que a Grã-Bretanha ontem iàs~lebres regalas '~ntre 
O decreto-lei eatadual n. ESPECIALISTA EM emIssoras; mas por motivo!! inicIou, hoje, apres88damen· as univeriídiides de Oxlord e 

323, de 1.0 do corrente, decla- OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS ignorados. não foi Irradiado. te, uma série de negocIações Cam,~rldgi.A sensacional prova 
radawenle de erreito retroa- DIarlamCenOtneSudlatoarIloO: áRsual" Terdaajasn4o'ãls86 boras Sabe·se que o respectivo com oobJeclivo de IncluIr a foi gànlla ~pelos universltarlosde
CtiTO, revoga ale! n. 1.283, texto só foi publicado depois RumonIa na frente unlca cpa· Cambrldge, que chegaram' méz; 

de 15 de Sete.mbro de 1919.r--'::;"--------------~:-;--=-=_...!'lde ter sido revisto e corrigi- ra deter Hitler», no seu pro- ta com a differença de cinco
43 V-37 do pelo chanceJler. gramma expansionIata. barcos. 
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