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." Deitou um narcotico 
na taça do rival 

Cornigliano, 16 (U.P.J- .Im· 
piorar, só a Deus» .-Ioi o que 
pensou a jovem Anna Ciotti, 
de 21 annos de idade, quando 
resolveu lazer uso de um nar 
colico. Depois de pedir ao seu 
ex-noivo Oiovanni Petrolino, 
barbeiro. de 24 annos de idade, 
que n:lo a abandonasse para 
casar-se com a bonita morena 
Maria Rovena. de 2~ annos, a 
loura Anna urdiu um plano si· 
ninlstro. Convidada ao banque 
te que precedeu o casamento, 
Anna deitou algumas gotas de 
nlreolico na taça de champa· 
nha da noiva. Esla caiu, dentro 
em pouco, nos braços de Mor
pheu; dormindo durante::l3 ho
ras seguidas. 

. ·:0 · casamento teve que ser 
:~ trínslerido, ·até que Maria vol

-- ·.tasse. . 

Paris, 16 - O govêl' 
DO Daladier deu ordens 
para uma demonstração 
de [ôrça, como a me
lhor medida a adoptar
em face do que qualili
ca como atitude aggres
alva da Italia fascista. 
Ordenou que as frotas 
do Atlautlco e Mediter
raDeo demonstrem 8ua 
fôrça ao largo da costa 
da Africa, o que coinci
dirá com a visita ao 
Mediterraneo da frota 
Inglesa, no . cruzeiro re
gular 'da primavel·a. 

O govêrno determinou, 
lambem, ' a ' ida de tres 
navlol! de guerra para a 
SyrJa, . ondei os pedidos 
par~ a <C~!~~ÇIiO do con· 

trôlp francês deram ori
gem li disturbio8. 

O «premieI" autorizou 
os commandante em chc 
fa navais e militares a 
fazerem uma viagem de 
inspecção ás fortilica
ções coloniais africanas, 
a preparar grande de
monstração por occa
sião do lançamento do 
primeiro navio de bata
lha de a5 mil toneladas 
da: França, o «R1che
lieu», em Brest, ama
nbã. 

Neste meio tempo, o 
ar. Bonnet trata das con
versações sObre .a si· 
tuação do Medlterraneo; 
com .: lord Halilaic; :;;',em . 
Gen~bra, .,B,IlIÍ!!et , p!'.rt!u ', 

e Halilax, "Indo de Ro
ma, informá-Io-á sôbre 
a encontro entre Mussa , 
lini e CiJambcl'lain. 

Prevalece pessimismo 
nos circuios omciais 
franceses sObre os re
sultados das conversa
ções de Roma e, por·
tanto, sôbre as possiblli
dadea de esclarecer a 
delicada situação no Me, 
diterraneo. 

As Irotas franceses do 
Atlantlco e Medlterra
neo, pa~tindo de Brést e 
Toulan, quarta-feira; rea
lizarão · seus principais
exerclcioa ao · largo da 
costa africana , occiden
tal. , E8pera~se ~ que ,,:-unl
dad.. do KIdU.rnD.o 

encontrem a «H o m e 
Fleet» britannica. que
parte dos portos ingle
ses amanbã, rumo á8 
manobras. 

O «Ricbelieu», que se
rá lançado á vespera 
da partida da frota, terA 
8 canhões de 15 polle
gadas, capazes de lan
çar oito toneladal de 
projéctela a approxlma
damente 2.5 milhas de 
dlstânola. Em 'seguida, 
será batida a quilha de 
ou t r o návio Igual, o 
«Clemenceau» . . 

O cRiohelleu» eo .Clé~ 
meuceau» .' fazem . p&~tii 

,ri:, ; E!~f::~:a~:'::i~~!: 
' O,"' JlI1&41.... <O" 

Foi repousar num~ 
granja : .'é 

S. PAUJ,0, . 16 ~O '.r,',A
dbemar de Bari'09, lal.rvIP· 

~~rJr:eI:lr:~e~~h~'U~':i ~o, 
partiu a 14 nO':'a,,,llo do EO
vêrno do Estadw'::·p.n Tau
baté. '. . .::i :, 

O chefe ,[do:govêrDo PluU ... 
ta·foi . áquelll.<.: cidad. r.pou· 
urna ·G~.lÍja da. Roua', 
d!l ~.proprlélla:dê ilo Ir. QUI· 
lberme Wlilter, HCnltrio da 
Vla.91l0.• 

·Aoh........bem DaqU''''
iltUo 4.1111 alpDI di .. a .rL 
IAoDor d. BaROl, aoompa
D.hada de ..111 I1lhGe. 
d~_::1r:r:.:ohOt:.·rv.DtO.. 
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_- o t'STADO-Terça-teira. 17 de Janeiro de 1~ 

'1' Nlió;~ ~~ERIDA !I~:i~ist~,; 1,1;1 <.,,)P~I;~ii~!~J.:~;~:~,~~ Os 	 1 " ',' , "" d ' -,,-' , -"- -,." -Ex-hit6rDO O Bssleteote -do . ",.~ 

II CALENDÚL:A~:CONCRETA . Ex~r~~~;i~::{~~~~~:~10 ' 1'.1edicos Parteiros 
a melhor pomada para ' feridas, queimadura. e i E~~Ur~'t~ :~n~~W!I~~:!~I.;e 

e I Nilo confundir com a pomada commum de Calendula. . _ - _ "ulceras antigas I (!;.n;-.- '!"·.".'eC'd·Ci~lloO ciru"si-.I 
Exijam CALENDU~h~r~~~~~~A em todas as d.s mole,tla. d. 

as Mulheres 	 Cabeça o Pescoço
Depositarlo nesta capital: PI:IARM. STO. AGOSTINHO Especl.llst. em 

o::; bons :\ledico~ Partelr():~ :::.aLt"111 quC' O~ nlais pcri ;;osos sofritnentos Rua Conselheiro Mafra-16 Nariz, Garganta e 
d as nHllhcre:i s~l() :-:;Cll1pre causado:; pelas conge:;tõe :-i '': inf1anw.çü~s de OuvidosI 
i!npúrlantc:i orgüos internos. Con811t~rlo 

O s sufrill1entos, ú;:; "l'ZCS, ~ào tàu gra\·e.:', que 1l 1uit . ~ .-i lllu lhcrcs t~Jt1 Rua Trajano, 18 
llll:do de c nl ')uql1Cl'Cr ! - I Residencl.A vida a~s it11 é urn inferno! A 8 reivindicaçoes Hotel Glória1.- _

Para c\-i tar e t r~~tar as c~H1ge.:·aü('" c as inflall1aç'üc:; internas. c tf)r]OS 

c::.t(~s tt':T i\'c is ~ofíj ;n;'· llt.o~. USe Rr:j.! i'/üt/(lr Gesteira ge1l1 dC'mora . 
 I coloniais alemãs Dl!;~~!I~~:'E

R Cf.!t!!ldc:r Gesteira C\'ila c trata os padecimentos IlCf\"(J50S produ ;: i

dos pelas 111ú!cs tias do utc ro. a aSlna. nen'osa, peso , <lores c col i ca~:; 111) 
 I~P~.~44=====f 
vent re. ns pertU(~~5 c doenças d a 111c nstru :tção. :1.acmia, palidc'z, PONTES DE MORAIS 
alnare1id~i.o c henlorragia~ provocadas pelos sofrilncn to:'i do ut(,~r() , fra .unE IOlllFlUçl0 
queza geral c dc'sanimo, a fraqueza do \Itero. tr i:.;tcza:-; ~: t1bitn~, palpit:t  (Da «União ,Jornalística Brasileira» para O ESTADO) lOS ASS".'.US 
Ç'ÕC$, opres~Jo no peito ou no coração, sufocação. fait :I (k a.r. tontura :;, Ao que parece, o III Reich prepara-se para entrar 
pe:-:o , calor c dores de cabeça. donllcncia nD.:; pcrna:~ . (,Iljôo;-;. cert a s na phase preparatorio das reivindicações coloniais, Não 

só o govêrno alemão como tambem a imprensa estrangeicoceiras, certas tos~cs, pontadas c dores no pcito, d ore.) n;t:-; Costas C n;\:-; ra favoravel ás aopil'açües gel'manicas iniciou o qUI! po 
cndf'ir'b-, falt3. de animo p:lr:l f:l7C>T qllalq1..1<.'T trabalho. (, ~ UFJ·rt~·~.l~ e i nd as demos chamar «t raballlo de apreRentação do assumpto H, 
as pcrig()s~~ a1t('nt~~(-!('O:: <1:1 ~aude cau~arl ~l~ 11 ('1:1.:-; congC' ~·t 0l'''· c infimnaç(j ..::·; urna verdadeira preparação de espiritos,
do U1 0fCl. A magna questão, que talvez seja a gota d'água 

quP f~(~ n. trtiLl8hor1l8.,I' o t:0f'0 ~l.JrOpeU ; prfJwette J!!nees 
o CO!l1C'ÇO. sensacionais, 

Rt'g uladnr Gesteira (~'\"it.1. c trata tarnb(,I11 a~ l'O!l1pli :~ÇÕ(' ~ int[:rna'~. Para esclarecimento dos nossos leitores, damos ---............... --..-., ....
abaixo uma relação das an'igas colonias dividi ...~_que s;i.ú ainda lllais perigosas do que as in f1 a.nlac;t.J(.!:-; , 	 tedeseas, ----... 
das pelo tratado de Versalhes, entre os paises victoriosos ....... ,............... 


Con1CCC hoje 111CSlnO da Grande Guerra: Togo, 387,000 kms,2, com 1.033,000 
a usar Regulador Gesteira hbti., CallitH'Ufú, 790.000 kwtJ.2 ~ 2.GG3.ÜQO hlns.; Aidca Oc -- ~~===-.,. ~.........


cidental, 8H5,OCO kms,2 e 105,000 hks,; Leste Africanô, ....................... 

995000 kms,2 e 7,666,000 hbs; IIbas Gulaos, Marianas, Ca ..._---
rolinas, Marsball , num total de 2,76 kms,2; Nova Guine e •

arcbipelago de Bismarck, com 240,000 kms,2 e 604_000 hbs.; _AM 


--- --- - ilhas Samoa com 2.572 kms_2 e 39.000 hbs_; Kiao-Tcteu, 
 " ULECTI<A 

I 
~_.m••••••••••••••••••••••••_•••1l1h.• 195.000 hbs. .. - .. com 552 kms.~ e , _.. 

Os dOIS agrumentos prinCIpaiS do governo faSCIsta ...........................,,--... 

I Equ·,tat,·va Terrestres Accl·dentes =~~!ô~~~:{ie~~m~~.-~€onnc:.rSneeg:in~::V~I~ci:sO~i~:~e ~~a~m~~!~:: 

. 	 I • ~~~~Spo~~1~~~IJ~IS e ahmentares, e vasao á sua Immensalli~;;;;;;~;;;;~;;;;;;;;;;~T 	 S A • As estatisticas, entretundo - segundo a revista Iran- Dr. Aurelio Rotolo•• e ransportes 	 Icesa ·Je sais tout~ - demoDsh'am que. antes du guerrll,
• •• . 	meio por eento domente das imporlaçties da Alemanha Medicina, cirurgia, partos 

provinhaDl dos seus territorios de alem-mal'. Por Outl'O la- Com longa prática nosdo, estatísticas organizadas pela S . D . N . revelam que Hospitais e clinicas daI Capital subseripto: 3.500:000$000 - Realizado: 2.300:000$000 	 8S materias primas existentes em todos os paises não Europa.• representam sinão 3 % das quantidades em circulaçiio. 

• • Assim. incontestavelmente, a vóita ao Reich dos territorios RAIOS X


• A mais sólida garantia em Seguros - • conquistados pelos Aliados durante a Grande Guerra pou
co adiantaria á situação economica alemã. Os productos MolesllH8 de Senha 68 com 08 

•• 
• Matriz: • ~~~e~~~t:~r8~oaf.°:fo ~~~m:?ii~O~ct:t~~d~~: ferro, algodão, ~:::::~~: c:~~(, t:o::r~:~ 
• • Quanto á sua super·população, é preoiso notar que berculosc Pulmonur_
• R I O D E J A N E I R O • 	 antes da Guerra de 1914. o conjunto das colonias alemils Pneumo.-tbornx Artlliclal, com
• 	 Avenida Rio Branco n. 125 • - eêrca de 3.000.000 de l<ms_2 - não contava sin[o com conlrole ""llolollico. Ralos U. 

Vlolda, lolra-vermeihol, Dla• 	 • p~~f:' ~~ ~&~~ :I::t~s~e~~~~ e~i~~i~':nAI~~~~S d~o lj~~ lermlli em 00d88 ultra curIa., 
IN~'RAZON TIiERAHA (trata• (Edificio Equit.tlv.) • 	 filbos do Reich, dispondo, cada um, de uma área equiva mento o IDals moderno de• 	 • lente a 5 vezes a área de Berlim. grande elllcien,'b) UretroBco

• 	 • Durante varios annos que precederam a hecatom- pia,Cyst06copl8,Reacçllo <h",
• 	 S E G U R OS: • be mundial, sObre 100 Alemães, que se expatrili'vam, nem matlcR (Reucçllo de IDE) para 

o di.gnostlco rnpldo e seguro 
• . Inccndio--Ferrovi.riol--Rodovíarios--Maritimos--Aecidente5 Pessoais • ~~ PpO;ss~~~~oe~ag~:~~n~~a~o~~:aS~!de~W~IS~ a:U~lgr lo':::~ da eyphllle. 
~ • recommendavel ao europeu, e uma immigração em massa Consnllorio: R. F. S(hm1dl, 18 
• Accidentes do Trab.lho - Automovies - Re,ponsebilid"de Civil • 	 é coisa contra indicada. O proprio Departamento Colonial das !J ás 12 o dlls 14 é. 17 bs,
• • Alemão declarou, há muitos ann08, que a totalidade das Tolephooe - 1475 

• • regiões ora reiviodicadas poderia orrerecer existencia dig 

• Agentes gerais em Santa Catharina: • 	DI\ sómente a cêrca de 50.000 COIODOS. Resid~~f~~h!o'o~ ~:~OS, 26 

PRECISANDO · 
DEPURAR O SANGUEI. M~~o~!~? f1o~aD!:~.A. 1.'Pensão Guarany . . ,EIIIJrlrBiililr.i':-,,',.
Comb8to u PElUDAS;
ESPINHAS, ' RHRUMAAmbulotoriol proprio. pOlluindo OI moi. moderno. 	 '1"ISIIOS, ele. , I 	 I

: 	 e perfeitas inltallações : á rua João Pinto, 54 

• 	 • Fornece marmitas e domicilio OS I R " "' : ORGANIZAÇÃO DE SERViÇO MEDICO MODELAR: 	 r. au o. amo",s'_'"t, 1-	 • Cozinha de la. ordem 

':;::"_ Ag~ntel e Representantes em todas as principais I ASSEIO _, PONTUALIDADE Médico e oper.dor 

I 
Ex-BssI~I:Bnigll~oFft~:e..or 

cidadel do Bra.il Rio de JaoelroPreços: Especialista em :'Partol, - MIr .' 
P 1 65$000 1I08tl81 de Senhoras - Uro"'} 

:: . Par••eguro. de vide: P:~: 2 ~:::~:s 110$000 logla -;e~~~u:rea'GI~~~ A,~~~; : 
;S:)A EQUITATIVA DOSE-STADOS UNIDOS DO BRASIL coo8u~:{~~h~~: ::a~~J~~t~: 7> 

-->,-":,,,,::::,,-·-:.,:,·,-:',L:_»_._ócL . ' . .'. Aceitam-se pensionistas a 1301000 I'Realdencla:.Rna ;VIBoonde 'ft 

, ".Fundada em 1896 ~Ae..rva' .',a.,...•..c........: ..,U',.".!"."_'..._'... ~Ia._..,.d, ~. ,S_",mal,',S,d, e 50.0...0,......0 contos \'1...._............--...'..",..... por mês 	 t ;.._~_.~,-~" c_~r" e_ :o.. ':-I"l~,: '_,l,:-_,_~e,., ~,_e"p~~. 
23 ••••••••• ~,.,. .......~,.,. ,15v.-alt~~.2._ j :~,,;+16 = , 30 -7 ,;,., ..- - ... - 

101'1'1' n[lInir~' Como brinde de festas-20 % de a~atimento!•• Ii líI g, Estylos modernos e excluSlvos

C 	 C..... 
SlI "A CASA QUE MAIS BARATO VENDE" I 6-TRAJANO-6 	 li 

~.....................................................................y.-i~.mi
· 
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jJ • i--wr-- W 

Para oet~r oaV8órÚ';ltH~eli~e 
 ! 

BARCELONA, 16. - o govêrno espanhol tomou a si a tarefa de paralysar o a-I 

~!~~f ~~~:~1:n~~s~i~~~Ç!0n~v~st:o~~~~t,:~[~~~~~áe~ f~f:i~~So~O de~~~:~?t~ c~~c~~~i~~g.~ I 
büIDtHi8. 	 I 

As tres primeiras classes convocadas pOl" esse decreto drastico comprehendem I 
os homens entre os :)9 a 41 annos, os quais deverão apresentar-se nos centros militare8'1 
promptos para as actividades bellicas, dentro de 2 semanas. 

Foi tambem decretada outra lei, na qual os cidadãos de idade superior a 50 an
nos deverão trabalhar nas forli!icações do exército. 

As mulhere!':: agora estão sendo treinadas nos serviços industriais, que ficaram 
vab"0s em virtude da lei de mobilização. 

SEMPRE FATIGADO? 
Cuidado I Você está se intoxicando I 

Esta .sensaçõo de cansaço que o toma as vezas, é devida 
oos toxkos occumulCTdos no organismo que lhe envenenam o 
sangue. Elimine eue perigo tomando todas os manhãs O "Sal 

de Fruda ll Eno .- de sobor agradava' e de eff.ifo 

~~~~~~~~~~toEn~ ~~~~~'e~~i~en;~ ~n~~:;a~'I!eur~~~~: 
Mos... lembre~se que 50 o Eno po

d.esA:l~~; FSRUC~A· ElO 
~------ _._----------

A Inglaterra apoia a França 
(iano quiS encrespar-se... 

ROMA, 1fi - Tanto os italianos como os ingleses .p.areciam i.n?lin~dos a pl'O
clamar a victória depois que Chamherlain completou a sua vIsIta de «pacl!ic~ça_o» l.1 R0l!la . 

. j\s fentes int!h.'sus d!zcm. que {} unicc resultado ~oncretc de. conferenCIa !Ol e. 
demonstração a l\Iussolini de que a Inglaterra ~poiará s.ol.idaIII~nte _a Fr!ln<;a, caso a Ita 
lia queira e(fec!ivar qualquer de suas pretenç,;,e.s. O mllllstr~ Illgles . dl~se !J.\~e as."natu
rais a8piraçõe~' da ltalia não foram ainda deflmdas e 9ue nao h~vera .dlsCUS"Oes dlfecta.s 
da8 pretenções fascistas súhre o terr itorio colomal da I' ran~~a. Disse 1l:1ll.~a que em mm 
tos casos Mussolini «expr!mill seu ponto-de-vista, sem perguntar a oplmuo da Inglaterra 

sôhre o a~~~r:g~108 oHicillis declinaram de falar sôore IIR notfcias de que a. har.m0nia 
das conversaçúes foi quebl'ada, quando lIalifax objectoll á «vi?l~nci6» da volat!1 I.lllgua· 
gem de Ciano e. por duas vezes, advertiu ° genro de 1\I1lSS01!1ll de que se retIral'la, ca
so elle não moderasse o tom de sua lingu~gem e 8uas manelfas. Clano condescendeu 
immediatamente. 

,.~~"i~ ~ 
A falta de vivacidade. a tristeza ou so

bretudo G Hid'}lenclQ que torno: o lIabalhadoI 
lncapoz dt' prodl\l.u o que ~e espera delle 

.,. e que elJe. de Ie5to. pode dar - não e (] Pre· 
quica-Vicia; é peOI: é a Preguiça - Doenca. a calacteris~ 
tica da "Opilacão". da qual é um dos symptoma. mais 
expressivos. 
o Para combater essa preguica doentia. baila tomO! 
a "Neo-Necatorino", que restitue ao ti'!nlermo a saude e 
a disposição poru o trabalho 

t A Neo - Necatorina é um vermifugo poderoso. acon.. 
dicionado em capsuk:::; roseus conlendo telrQchlolelo de 

. carbono em soluto solido e o~mamente tolerado pelo 
, organismo humano. - ,.. t-.:..'~:..)';, ..... 

Nilo desanime I A sclencia progrediu e há uma 

NOVIDADE que resolverá o seu c&so. 


Maximo sigillo. Carta para: 

CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 

ccP_··..;..;,RO_D_U C_T_C_·_S__R_A_P_I_DOS))~ SABE O QUE V~M A SER? 
SAo.calxlnha. dosadas de todos 08 ingredientes necas

saf~~&:l:S~fu~~t::i~!~~~!!~~~8~~~~Gd~US, 

j Syndicato dos Bancarios 
I de Santa Catharina 

De conformidade com o 
Art. 3B dos nossos Estatutos. 
convoco 0'1 Srs. Socios para 
uma Assembléa Geral Ordi· 
naria a realizar· se no dia 
18 do corrente, quarta-feira, 
ás 19 boras, em primeira con
vocação, ou ás 20 horas, em 
segunda, para o fim de toma
rem conhecimento do relatorio 
referente ao periodo social do 
anno p. ~Ilssado. 

SYLVIO R. PBLUSO 
Secretário30 3V-2 ~~~~~sa a~~~~r6 ~~m b:mb~~~ !.:::========~~=~~~~~~===~===~ 

I~--------..;~~ Ideios rebeldes. 

Antenor Morais 
Ci rurgião-dentista 


'J'rabalhos modernissi

mos. Pontes e dentaduras 

anatomicas, em todos os 


materiais adoptados. 

HORARlO: 


Das H ás 11 e das 15 

ás IH horas. 


Rua P. MiguelinhoJ 6 

11 v-2 

i ':k jJcuAào- CONGOLI:VM 
---- eHlLl~,~_.~~) 7'l ~ 

. '\J~~~/ES.TYLOCOLONIAL 
~ ~;-,' ~~'.l1rL~'~~~~ 
'~,\ ~ -'!f)-/! 

.•. 

"8 ~ ./j.~\ belleza graciosa do Estylo Colonial. em 

-- colorido encantadoramente discreto,~I~-- faz, deste padrão Congoleum. um orna

( .; ~ ~ mento para seu lar. E um ornamento de grande 
~ v utilidade. pois Congoleum é o maior alliado 

da hygiene: não accumula poeira e é 

facílimo de limpar. CongoJeum custa pouco 
e é g,lfantido pelo famoso "SelJo de 

Ouro". Examine seus variados padrões. 

CONGOLEUM 

CONGOI.EV:\1 c O :\1 )' A " Y DELAWARE 
RIO DE JANEIRO -- C. POSTAL. 16ô5 * SÃO PAULO - R. JOSE BONIFACIO. !lO 

Legitimos tapetes CONGOLEUM (sê!lo de curo) 

Variedade em tamanhos, padrões e preços 
Encontrem-se 

o heroismo dum pi·
loto republicano 

BARCELONA, 16 - Um u
nico avião de caça gover
nista metralhou 5 aviões tri 
motores rebeldes, que tenta
vam bombardear Barcelona. 
O avíllo de caça governista I 

Os aviões inimigos bom
bardearam a zona do porto, 
onde as autoridades dizem 
que nllo bouve vlctimas. vo
ando depois mais rapidamen
te do qUt1 tle costume sôbre 
a cidade e dirigindo-se em se
guida para Maiorca . 

1------·------- 
Aluga-se e vende se 
Aluga-se uma casa recem 

construida, com 6 comparti· Vende-se uma casa 
mentos, todos os reqUisitos há um anno construida, si
hy!;ienicos, óptimo terreno de tuada a rua Plazza (Estreito), 
plantação, dando frente para com 450 m2, tendo ágUll e 
o mar. 	 óssa !lanitarla, Tratar á rua 

Vende-se um motor de 1 Tiradentes n. 3, Florianopo· 

na Ca.a OlTO BERNHARDlI o advogado 

José Accacio Soares MoreiraI commuDlce eM StUS cllenlo deste cllpllel ~ do Interior 
do Baledo que cODtlDDee exercer sua proflsslo perante a 

Côrte de appellação 

GONORRHEA CHRONICA H. P, em perfeitas condições. lis.
Funcciona em qualquer 11- 7 30V 1;1' 

nb~~atar com o Snr. José As' pilhérias incriveis do (V)(U AMl60, PARA TOSUStU 
Jollo da Silva, na Praia Com· I «magro» $0 ACONSU,HOUM ··l\lMtOi~
prlda - São José. 

26 5v-3 Los Angeles. - 11Iiana Lau· 

rei, espõsa de Stan Laurel (o


ECI..ECTIC.t\· magro), está mov.endo acç:lo de 
mANHUNClOS 1I0a Jor

! ..~;~: r: 
•. ,I7-~j_E 

CISI Electricl 

divórcio contra o mesmo. Alle
ga, como as suas duas anteces
soras, «crueldade. por parte do 
«magro-. 

Nma das pilhérias predilectas 
do original artista é mandar os 
bombeiros em horas nllo agra
daveis, durante a lIoite, ao ap
partamento das suas espOsas, 
deixando·ascom Insomnia 

Laurel· rep~tiu, allora, apilbé 

Dôr de dente? 

I n o f f e D s i va·aosd ent•• '- 

N i o queima a boJ:c •• 


Exames de··adffii~S8i.·1 

Professor do Gymnasio Catharil1eÍliSe 

avisa os senhores pais de queoClIrsó
terá início dia 15 de Dezembro, achando
se, desde já, aberta a matrícula. 

Informações: Av. Hercilio Luz. 66. 
I~:===~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... 

lia COnl I tclnh11 Ibel, quevende medidores. e ruolYCII I r o " (!I lnao dllF.Wnh.NutritivaRapidos installa os «quadl'()s» prlrnrlrlL 

PHOSPHATADA ECALCICA p~r........ o.s..•...11l ....~1Tlos~
... a ........~ 

O uso d=.f{~~Wlt~:~l~r~f~b:e6te:êcomlDen- Preços módico •. 
Clado pelol melbof(!s médicos de crtaDOIlI. 

F E R M E N T O -R A P I DOS-
o melbor 8 o de maior rendimeoto. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I) B8TAOO'-- Terça-feira, 17 Ih Janeiro fh· 19:.' 9 

(i! •••••••••_••.• ~i'................ 1 
 Cumprindo uma: A' S~lÁ :E S ;'~·,,!:· I promessa~ Aconselhamos o afamado LOMHRlCOIDE INDIANO de .Sar- •
tÍ mento Barata"profes8or de Para~itologia da Fac1!.ldade de Me- • 0.- pt;;bll~!aad , prl llll~"",..
~i dicina de Porto A.legre. E' Infall1vel na expulsQo de vermes, • Íltl 'quepóde r e prc.eu1ar pala mui 

,~.~8 d OSUOSS08 !eitorc8, a segullllo@ tal como lombrigll.B cz!urus, ancyiostomus, etc. 30 annos de (J carta,' a~t:igDadu ' pelo dr. Gerlotl .' de 
~ uso têm ã{,!IDoflstrado IS SU& etficac!a. : . Freitü.,'. advugado 00 l<iodeJ..· 

neiro : ;,<"~ , 
..:Vcnhil Curo a presente cümprlr 

: DéP OS J7ANJOS: O ''''...I"...}'............,........~__~...... I ~::'Mí?~~i;a. ~~:! é ~e d~~~~It.lÇ~~ 

i CARLOS HOErCl<E SjA-I-:lorianopolis ! =~::==!f~~';t~1C=r!2:::'~=· · ·. 1 ~~F;~~~! ~~II~!:~~tl~" (~ome~t~~t~~i:;t<h llP .. ., 'F~ ."'..,<..':í~i=*.::ti '~·.;CO~TOSM.c::.' de.·Rer .uUi ás possoas '1ue sofl'r em ~:••;;J;. a.••U@.$~••~"~~~8•••••_•••~.Ga•••• : ....j~~:'.~ ••~.."...::::~~.i:.'::=:==.:~ 'I ggri~~i~~"e:alc%~~ mc':::::oqUJ6e~~~

COI1l1·R.It'C J. ,.......:..... ·..1.4000."-'..... '........ .' do Rpparêlbo dlgchtivo: -EUa tollre 

,"'.ir:I.-~.. T...wa..i ........ , tI...,. '...._ ..._,...... :, multo do estolUago>, dizia minha 

I..... ... CO..VUTO................. seohorh "e""liz:,11a.
I".... rMg...... 
:;;~~~-~~.~y,,~f Carlos H<2pcke S.A. rSAoiG~H01~ 
LLOYD BRASILEIRO

Matriz: FLORIANOPOLlS I 
Filial8 em: Blumeuau, Cruzeiro do ~ul, Lages, 

"PATRIMONIO NACIONAL"Laguna eS. Franclsco-Mostrullrlo em Tubarão (Formula Alemã) 
LINHA ARAC A.HJ/ PORTO ALEGRE (Pam O NorteE' (l unico rorllficanle 00 no Sablmdo, e para o 8uI na quarta feira): ,, (;O:\l\TE. ALmundo com 8 elerneDlos C!DIO", "COMT!:_ CAI'ELLA ", e "ANNIBAL BENEVOLO »_loolcos: Pho!!phDro, Cal

cio, Arseoialo, VilDadalo, 
elc. Com o seu US() 00 11m L1 i\HA PEt\EDOjLAGUNA: «l\I URTIt\HO" e «MIRANDA» 
de 20 dia5, nolél-se: LI NHA HIO/ LAGT1NA: . ASPjRA NTE NASC:I~IEN1'O ". 

TI )1'OYA/FLOlUANO!'O LlS 

I 
1- - levDll!amento (leral 

das fôrC;6s e volt~ im'nc:diu FRETES DE CARGUEIROSta do eDpeU:~; 

2'--Dês..apP~.rtc.!mento por NORTE: PllOXIMAS SAíDAS: 'III completo das dôr.::s de C~ 

~~~' In5()rnnl~ c nerVos'! . i\llIV\ NDA, rlia 21 do eOl'l'ente PP"'1l Ilaj l\ hr , S. FraD- ~ 
I 3 " Iseo, Santos. Ang m uos l:e is, Hio fie ,Jam~ ir() . VietlÍl'ill.' 

_i (h)·_-_~·C::7arr~~r:I~" .~I~:~r:J ~~1 Cal'U\·el~1~,..Jllt e 1l8, S Sa lvador, Araea,ili l' Pe nedo. i De l a do, vivia üm eoo.ianle re

';~::;I;~~:;t;"'~;.~8~b~ ~- ';;~ I ;::::_c GU l q"~! ~'im,,"tn ",BI' lort"

l 

;:)IJ 1..:


leKo~; COMTE. ALCIDIO, din I ~ de .Tum·iro "0 rI L'nl" pflr/l IUo I' ro \ oc"I'/:-"'" ó"pepslU, delx, va-m" 
4' - Au~menlo d~ p,sc Uraode, l' e lotas e Porto Alegl'L' . ~~~~~~;~ti;~;~~t~j~ti(le~~m~~-';: :~I~ 

varl&ado de 1 9 5 l.;lIos; n7ll1 IOSlll'pOttavel. 
O ~.~ olilai:nol ~ lima (lrao- DEfEND A OS SEUS INTEI<ESSES. DAN DO PI~EFEI~E N- E do certo pooto em d iaote os 

de de ~ ciJ ber ll\ scifuti!!ca.-, e lA AOS VAPor~ES DO LLOY D W~ASILEmO. males Be ngg,·av.;rúm tanto que 
OpinIão do d ~. M~Ulot l Soa /S;~:'~Z ·;~~!~~ijr:'~~~i.~· ~é n20ue d~~~i~~ 
rr.s dCC;'.>s tl , 1- I I -~ muito de q ';e murcha..a parll 8 ul

_ _lIJi'l~'1L... Agp ncia-Run João Pinto, Arl1lazem _ Cáis Badaró cera, p()is j a liub" [oHo uso de 10

,------.... 1 9 - Phone 1007 12 - Ph one 1338 ' ~':.'I'~~~aru'~f-~~'l~~~~ ~p~I~':'a~~~~'r'~ 

---__. , quf\.(Hlo tive. de um médico amIgo, 


" eonRolho de experimentar o EIl 

xi, Clo tfu. Cuo,élho abençcado !
OH. RIC!\ROO H. C. DA COSTA -- Agente !.Ir. g ' l no primeiro vl[j· o comEce; u. 
i.bscl'vur melhoras. O pei O no "6.Mantemos em depósito todas aI! peças sobre- tüUlfl g tJ, a dür de cabeça, Ofl: desar

salentes e mesmo mecanlsmo8 completos. rtiDjo. g"Slrc-Inl~stlnals iora"' de 
suppar ec~odo, e, " gora. d<- pols deGOTTSMAH R'guns ,'i l1rofõ, POS toO i> llirmar queEm Cll:lOS de desllrrcnlol 011 proprletllrloll serão IIllen estcu rndi ~"lrueole cu-ado_

dldoll !mmedl<!lllmenle, sem necessidade de I!gucrdllrem Ex- chefe de cll Para quem s..rh.'u 6nooS sl'gul
o vloda de peçllS ou d~voh'frem OI refrlgeredoru PllfO dos, como ~ U, é na tural que, venn;ca do serem ooo.sertados em São PlIulo ou 00 Rio de laOelro, cendo o l~m Gr da publicidade, cu 

filio ho'ite! em vir a público Illtee·Hospital dfl lar os bp.oollc! 8 que me trouxe o 
Elixir C'ntra de Puchury. FIII metiNuel'uborg---------_.-_- -_._--------- mo uma prolllt:'ssa que fi z. E' um 
, anto remedio, que faz realmente

(Proftl_ L. Burkhardt maravilh. s no 'rlltamento dos ma
ê r~. Krúutcr) leR do ' iotestinos e do estomago. 

Abl rica, sr. redaclor, osse atlee
todo da mlnbrt gratld40. que peço
publica r como um serviço 1\ bum1i- ....Especialista. em !lidade bolircdura•.MEDIDORES DE LUZ 

({ntrgia (tela[Precisa V. S. de medidor para sua instai

lação? Procure obter na INSTALLADORA 
 Alta cirurgIa, gyneDE FLORIANOPOLlS o medidor marca cologia (doenças deSIEMENS, com absoluta garantia, porque senhoras) e partos.é o melhor. 

Cil'urgia do systemaR. Trajano, 11 Phone 1674 

509 V--45 
 nervoso c ow'raçõctl 

de plastíca, 
Con~ullorlo <i rua Tra!<:

110, 18 (d6,; 10 áa 12, ~ 
dll~ ló ás 16,ÕO) T~k -

phone - 1,286 
Resldennía á rua EspaU:ei)~a~Õ~~ ~G teve" Junior, 20. - 
Telephone --- 1.131 

('~~a~i~ 
OR. mDLMR M~BLLMDBB li rua Trajano.

O sr. Oswllldo G"rcio, legula!s marllimo, re RepresentanteCom pr.ltlca 110~ hosplllllsbldente .; rua do V<lrzinhc, PorlO Alegre, Rio Grdnde O. L. ROSA, rua Deodora.eur"pell~do Sul, assim nos rscrev. : 
«HII mui'o lIodava lmpru5lcnado oom 88 for. CLINICA MEDICA til 

tes p"lpllaçõe" que ~eo"f!, 00 cor6ção além de grande GERAL 
fraquu:lIs Das juntat;_ B~s'avam-me 10 mlnalos de Consultas d~8 lO áll 12 e 

trobalho para que I1cIIs6e 140 prostr~do como su da! 16 iÍs 18 horaa • 

houve!se trabalhado 8 hora!. Ga~lel muito dinheiro INSTITUTO DE ELETROCAR. 
 VENDE-SE ~~i~!:J;mOOItAPHIA CLINICA 

Curso de aperfeIçoamento em com lOS metros de frente~ pór.',: ,cc com Irolamento que onda me adiantarem, De~cobrln
do que a origem di! minha molesli<! aro 6yphllll,Icd, doenças do coraçlio ldlagnos· 800 de .fundo, situada na . ci~ i;>:-'resolvi tomar o «QALENOGAllO, Dceodo radIcalmente llco preciso da. moIestlao cPor dade de Biguassu com: duaB.;;:bom com poucos Irll~C()1I deSSe cb~nçoado depu'ttllvo. dlacas por tr8~arlOS elsolrlcos) casas pequenas, ca(c8al, gran- / i ,Hoje s!olo·me forte com!) um - Hercules - Tornei· CLINJ~SA~EDO~~:~:~ADO- de mandioca!, pastagem e ma- ~ me por grillldãa um a~s!duo propblfdOdls!iI de8se grem NERVOSO lo cerrado. Trata-se com ode e poderoso remedlo». GABINETE DE ELF.C'l'RO dr, Fulvio Aducci, li rua João(Flrmll recoDhecld~) TERAPIA 

Ondas curlap., Ruios ultra-vio Pinto, 18 (sobrado). 
letas, Ralos loIra-vermelhos e 481 v-c 47 ;

A Syph:iJis não t urna s imples moleella culll Electrloldade médica 
'ÍlI/i!, C'om., .mulla gente errlldamfDle ~uPS'õe: é um~ 
loff 0060 .lJfêlvlllslmll que tem predilecção pdoa orgiio~ 
ê••EDclála IÍvldai dos quds o priocipõl é o CJNçlio 

~:~ti:~:Áé~~~él~I-~I:~a~~~=:çl~~~~~~D~,gr~~~eV~~~~u~~: 
tlYC)T~G"'LeNQQAL:e, que é o rUlllurddo.rodosaogue e 
• Im .~rtl.· lIv'Í!"i de surprezaa de~lilJt8davels 

O .OAl.J!NOoAI.» ,folo 'Ü~Ic:'õ' ~Il(iílrlê8dô
Preparecfo :kltourfeo ...;;. ' d 'illneÇ6tl 'q.t' a.Dbu 
...II.r oblevc.. 

BocoDtra-so em todu ai PllannllCW 
do Brutl e RepubUcu Sal·Americana.. 
N. 110 Ap. L D. N. 8 . P. - N. 981 

Llboratorlos dBMlcro5llo
pia e 'adlrses 'Clinicai 

EXames de I8ngue pura dla
IDDstlcO da Iyphllll [rea!lÇlles 

tú~~::rm:D~II"~lez!~~~1 

f~:ª~?~~~Klt;ª~ 

, q....._'li....co.::~~~ 

";::.'i;;:.o;, 
,.li'&t':o~~ 

,' I,~==;;;;===;;;-=;;-==;;-;;;;;-;;-;;-;;~-.;;=;;;;;;;;=;;;;;;.;;;;;;.;;;;;.;;;;;;,.I I 

;Slemens S(hu(ke't;'~S~A. ~: 
 i 

Mat,rlal, el.ctrico8 çem ,.,al I 
Instlll~d~~~DOd~'iFí~;IRI~~polls 

R. TraJano, 11 Pho", ICS74 

610 V - .7 


Dr~'. BulcauVilitna 
; \i , . ~_ 
ConsultoMo 6 Rua 

q(}l1~) J:l1iltó D. 18 (1(0
brlldo): -COn.ult&Jt da 
1 118 :. bora. da lor
da. Aos pobret 
CoD8u.ltfttl no 8 1718pl. 
tal de Cartdade " 

hor.. ela ..... 
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o 88TAOO- Terça.fetra. 17 de JanelJo de 1~l9 

O EstL.td~ ,.	 ;-'; y ..... _" " •'--~-~ I:······~····························:
- c -'· -' 	 . 
Diario 'I Empresa 	 Nac. ~e jNa.v: ~;~Hmp,pke~ "! 
R~ dacç!lo e OUlclnall , • 	 • 

,~j rlla .Tc"o Pinto ll. 13 !.f! 	 Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores ··earl ._ Seguros Terrutrsa Q Maritimos 
Ha.pcke» e «Anna"; unicamente de cargali com o vapor «Max".

Tel. lo:!:l- \ x. pOlita! 139 I _ • 
CapItal Realizado !ls, 9.000:000$000~3S!I}N /'1URA!I !: 	 • Caplw! e Rs.RcscrvlIs 57.000:000~ 

NfJ CIlPU,,!: ' : SAlDAS MENSAIS DO~:~? _DE~~~~_~~~OPOLIS : Beos de raiz (predlos e lerrenos) Rs. 16.054:200$749 
Seguros elfecluados ~m · 19õ7 Ra. S.169.677:164$8ã4

~~~~8tr.. ~g= .! 	 Rl:eeilll,' em 1937 Rs. 22.Dõ5:í!11 $090 
TrlmoBtre I~OOO 	 SI. Linha f'polis .-Rio de Janeiro ILinha fpolis .- Rie de Janeiro Linha florianepilis-

. 
.' Sinistro!> plIgos em 1037 Rs. õ.797:õ80$050 

1111. .'" .. Escala ltajahy·S. Francisco Laguna. 

Numero aoul.o 8200 I_ e San105. li:scala São Francisco e 


No In/aJol ' • Transporles de passsageiros I • 

Anno 451iOOO i. c cargas. Transporte de ca rgas Transporte de Eargas. • Opera com as mai& modicas taxas em 

todo o territorio nacional 
8emeetre ~ 	• • 

Trlme8tre -ló$OOO I • Paquete .Carl Hrepckc' dia 1 Paquele «Max' Paqwele 	 «Max. -I
AnDunolo. medIante contracto.- «Anna. • 8 •• Succursal no Uruguay, Regullldores de aVllrtas e Repre

-Cal Hrepcke. » 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 sen!anle~ nllS principaIs c1dlldcs dll Amerlca, 
• -Anna.» 23 • Europa e Alrlca, 

o. J'~!~::~·'8':r~8~~o~~~fJ~~ICD ' 	 ;! Saida ~ I hora da mad rugada. • 
O 	 Embarque do Srs. passagei- Saidas ás UI horas p. m'l Saída!. á 1 hora da • 

Agentes em f'lorianopoWa~ '::íg~~:~~::!~~:8~~!~ 	 S. ros at~c~~s2~al~ O~:~d~:.S ves· madrugada. e. 'I 

: Ordens de embarques até ás I0rdcns de embarques a" ~. I b " : 'l LO BO & C
: 1:! horas das vesperas das ás 12 11Oras. .c um:;s l~t ;~~ ~~i~:~a:'c CAMPOS II I 

Perdes causadas aos saidas. das saidas. RUA FEUPPE SCHMiDT N. 39 • I•.do..I;.... n.: .. .. .. : I Co'" ",Ia'19-TU",""" '083-""". To.•ALUANÇA· 

Catalunha : Observações: ~:eia~s~;Ji:~t~e~ã;re~:~r~~;~' d~O a~~~;:~~~ri~e dv~cc7~~: : I Escriptorios em Itajahy, Laguna ·18 
Fronteira Franco.Espanho-. E' expressamenle prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 

::~ (~s A{ro-;;a:ar~;~~7ic~~t:~ li .Rit~ M~,~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche sito • 12_~lumenau. Sub-A_~tt~te em Lages . 
desferiram violentos contra- • Para ma,s ,n[ormações, na séde da • .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ataques, retomando a collina • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • ,. 
!~s5\d~~~~~~i~~n~0apn~~~l~~~~ • 	 á rua Conselhmo Mafra no" 30. • 

dendo varias metralhadoras. • 	 - . .
Os prisioneiros e deserto . ~.a~ê~!I!H1liO~.~~~~~~t<~$~·~~~Q>:m,~!.>.;i1li1!!H~O~~~~~$~." 


res at'nrrnam que as perdas ------~ - ---- ~ --

As despesas mundiaisDacionalistas, nessa frente, 


são elevadas, tanto em ho com armamentos 

mens como em material. As· 

sim é que, de tres compa· GENEBRA, (V. A.) - O "An

nhias, que atacaram a cabe nuario Militar», publicado a
ça de ponte de llaluguer, s6 

I
goru, mOêitra qüe as utjHJ)eS8S 


mente uma poude l'onlinuar o mundiais com o armamento, 

combate, porquanto as ou· que (oram, de 1924 a 19H1, 

tras duas foram tutalmente em média de 4.100.000.000 de 

dizimadas pelo intenso fogo dollares ouro por anno, pas

das metralhadoras pesadas. saram, de 1934 a 1938, para 


a m6dia de 6.500.00D.OCO. 

Nas feridas, 
mesmo de mao 

CLINlCA GERAL 	 . caracter, ecze-

Curso de especilização 	 .. ' I :a~~ hi~~:~~ 
em molestia do Pulmão. 	 . ;)ntima das se

,"horas (contr. 

Tratamento moderno da 
 '.i C~~!~~~~~~!~o .

Tub'ó!rculose ! ele.) 

BRONCHtTE-ATHSMA 
 GYSA 

santo remedio 
PNEUMO'l'HORAX 	 AUGMENTEM SUAS : RUA PROF. Al· 

GOMES,9·RIOConsultorio: RII. Joio Pin° 	 VENDAS ENVIANDO 
(ORRDO 8S000 

10,13 (Sob.)-Phone 1595. AS ENCOMMENDAS URGENTES 

Rcsidcncia: Hol.1 Glá,l. 


Phone 1320 Fallecimento de mons. 


~~~~!tas, das 13 as lõ horas. vi. COMDOR João Ribas 

BARCELONA, (V. A.)  Cré~ito Mútuo 	 Pre~ial 

M.niFestação Fascist. Svndicato Condor Ltda. Agentes fMi~~~~i~~~e :ean~~~d~1:~~ 

Londres, (V. A.) - «Salve, Carlos Hoepcke S.A. Rua Conse- de Minorca, monsenhor João 


Mosley! Queremos Mosley»! lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 de Ribas, falleceu aos 94 an
gritaram OI (ascistas londri-	 nos de idade. 
nos, durante uma reunião em _________._____.__. Seis sacE'rdotes assistiram Clube dê 1 ,~;.rt.ios 

Limehouse, no bairro das do· ao entêrro do velho prelado, 

cas de Londres, para protes- que até o derradeiro instante 
 merc~~oria.;; ·;
~lo_;~;!~~IIOetr:~~~~~tl~Ii~~:I.------.~-----------.----',lâ~:o~agfta~~::i~:~~~~l~ g~r~~ 

l,' " 

na Alemanha. 	 cese catholica tão cara à Re-Df Joaqul"m Made"lra Neves 
P:.:~~v~ra~:lI~~~f:Si!~jO~ ~t • 	 pública, 
tlee, que tambem foi inter- Medico - Oculista 

rompido por cantlcos do Formado pelll Faculdade de Medlcloll da Uolverllhlade 

cHorat Wessel Lied. e do do RIo de JaneIro 
 1~_::J;lBeif8~ Dr. Augusto decLambeth Walk». Tralamento clinIco e olrurlrlco de todlls a. molestlas 

Quarenta fascistas lança-	 doa olhoa 
ram bombas peslilentas no Cura0 de aperlelçollmenlo na especIalidade, com o dr. Paulo

recinto, tendo a policia pren- Paulo f!lho, no Serviço do Prol. Dllvld S~nson, no Hos
dido ,.cêrca de 20 deIles, ex- pllal da Pundnçlio Ollffrie-Gu'nle do RIo de Jllnelro MEDICO Anno Novo••• 

~:~~::b·~~~u~~~~~· ~~iI S:~: Completa apparelblllrem para exames de aua especlllllda\fe 
 _. DOeDÇls de aenboras
lIciais, os demoustrantes Ii- Eleotrlt:::idade Médica, CUnlca Geral Plrlol 

ze,raiu ,a saudação fascista. Consullas dlarlamenle daa 16 6a 18 - Operlçiel 

CONSULTORIO Rua Jollo Pinto 7 sob. Telepb. 1466 CONSULTORIO 

RE8IDElIIClA: Bua TeDeDte SII1'8tn 67 TELEPH. 1821 Rua Victor Meirellls 11 . 10 


as 10 1/2 e das 2 as 4 horas 

Tel. 14(1) 

Restdenctll: Vtaconde Ouro'll=E~ 	 Preto, 42 - Tel. 1M5 .ti:i:í~s outrosInaugurou-se no dia 26 • 

.. ,eao•• an,,,. IIL\!1nB. <"":.'.;":..;:;"'. ' 

I I11III TOIICtJ:! . 	 .;ipl.mlo. meno,e. 
a-w. r •• ;.;~t 

Br..c1.itÜ-"';; 	 '/F~tmid.vcl... FIntattico... 
Catlauftt' ·;;· 

P........... 

Dar .... ceItu 
.. _-.......... 	 Tu~opor1000 apenas


VJIIHO CUOlOTADO 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO, '7 de J nelro de 1939 

ThmOll " ..u. r.çao d communk:ltr Il~ BIUtIroS pr Ul
dOI cll llC•• qu , dll tlnguldo. com '8':l1cl& ge rol da 

EquítativlI Terrestfe" A ccidentes.o~~;~~~~~~N:~~:~~~~~~:;~~; !~~;:.t;,IIII! ESPORTIV!
habitada quase que exclusi· que possuem. As compras ' . 	 . 
vamente por mulheres, pois consistem, em geral, em ca- : ..: ...•. ,',' . ?·,;;;:"· ,:"ik,! .... . ... .- ' ,, -7 :', ..' . e J~anspor,t.el SIÃ., .<,,;::;:::

VImú8 de assumIr todos 'os •negocios {. dessa pOde·rosa que todos os homens capa- misas e meias, porque desde A DISPUTA D''A"" 'CO' "PA> 'ROCA' . 
zes se estão dirigindo para o lui muito tempo que cm Bar- . « M ' ' » . segurad?ra no Estado de ·Santa' Catharina, e .para ' 08 

«rront. catalão. desde que celona não existe um unico I .,-- ' . quaIs contamos merecer li honrosa preferencifl. 
que nos tem sido proporcionada[ora~,. d~.?as as or~ens . de par ~e sapat?s. Com essas AINDA A DERROTA ESPECTACULAR bos 

:~o~~~~rcça~~' a~Toj:sCI~P~~~IO:~ I;'!:'ucl~s~ê/~~I~~~~Se~~~r~;~~ BRASILEIROS. ·- O NOSSO "ONZE" PARA A 
re~artições pÚblicas estão inos centros de mobilização PELEJA DO PROXIMO DOMINGO. Machado & Cia. 
mais deser~as do que nunca, Ipara estarem bem seguras de 
porque homens e moços es· que elles receberam os pre, RIO, 17 - Falando á imo Emilio, o centro medio, lam- Rua João Pinto n. 5 - Caixa postal, 37 
tão completando as últimas Isentes. Outras corl'em paralle· prensa carioca, o tccbnico bem foi um grnllde jogador em 
lormalidades da convocação. Ias ás Wae de soldados que argentino declarou o seguin- campo. Sua úislribuição é pre. F L O R I A N O P O L I S 
es~gs::'su~~er~~iV~~risdO~r~~~: I:fa~'~W::~/:~~ °ad~~s~t., para ~~~t~'~~~ou ~a:iSl'~~~lS cO~uP~ ~~~~o~n~~:.suidor de fintas eS-I'__~_______________ 

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;,;;;,;;;~__;;;,;;;,~~~__;;;,~ I	~:nt~oár~~~~i~~~~~Uc ~:Ie~:: I lin~~us ~!~;~ia c~~~~nh~irOa~III~:'1 :-~________""!: 

positava no seu valo!' e na ISão bons. ~ I Suicidou-se uma adrizCommunicamos aos nossos prezados clientes que, na IVI' da 1 	 .technica, bastante apurada, Entretanto, seu ataque é fa- ('I •melhor harmonia,deixámos a representação. no depois de tres meses de Ilho nas pontas. Todos OS pon- -.l Ocra do theatro Odeon, de
Estado de Sunta Catharina, da 

:~~igar~:m~~esAt~~~fól'i~iS3~ ~~sqU~ri~I~\~a:l~l~l~n~~O ~ai~\iSSJe Paris 
selecçiio do m· u paIs: 08! P3rukcr que pensamos não ser SACRI FICIO.1\1Err~R OPOLl1] brasileiros jogaram muito á· i o titular da posição. I P6ris, 16 (U. P.) - A co

nhecida actriz Eva Reynal,quem de suas verdadeiras I' Quanto ao trio final é úptimo Eu sei que és boa, e son-

Companhia Nacional de Seguros Gerais possibilidades, e d'ahi a ele· tendu somente um grande de' le e linda. Eu sei que me-
 que trabalbava no Theatro 

Odeon, suae Accidentes do Trabalho, vada contagem \'erificada no. feito: não arremata com preci· i rece. a felicidade que .ómen· suicidou-se em 
residencia, deixando um bi«placaI'd». !São. . le O amor pód. dor .s jo

cujos negocias, enquanto nüo nos I'ôr dado suhstituto, - ; Enquanto nos, os mestres ven••onhedoras que esperam lhete á policia em que !Jecla
ainda serão tratados pelO escriptorlO central c 	 rava deixar VOI.U.,nt.ariamente 

pelus sUb·agências de nossa Ih'ma HIO, 17 - Em nota OniCial ! ~ que é ql~e temos·.~ Optim'Js ~~c::I:ad~e.;:. ·~~:SP:j,:io~ a vida, porém' sem revelar 
Idistribuída a. to(\os os ,iornais i ~ll~:~l:"toS c a mcsqulnha polih- d••onho., de sontimenlo. .. I 

r~r~srroo~~~~so q~~e~~~evaram ao_ .
MACHADO & CIA. d~sta ca plUlI , a Cuu""o.l"lU'l Podemos amda valOrIZar I Eu i~ qü" m~ G~.'.: bom. 


Hua .João Pioto, 5.- CaixlI postal 3; çao BI'aslleJrl~ ele Dpspol tus . logo indlv:dllal de al~lIns ele~ I S.i que sou, par•• tu. sen° 

FLOHIANOPOLlS l'enov.o!! s~u mlelr? 1I1!01O ao I mentos dus caXICllses 'tais como lim.nl.lid.de «2Xqui,e., o 


tcchnlco CUI los :\asclmentu' ldeslaca se o arquciro VIsita I I ' c.valheiro anel.nl. que a prin-
 IIDiversõesj " 
\' -i t ste cOU':'ldoll O SI'. Carhto OctavlO, que como da vez ~r~: , cesinha e.pe,a••, imm."a em------- --------...------ ----------1 }(oC'ha rhl'p.ctor de es!:>~rtes me: ra, COnr lrmnl1 srr ootllllof sonhos- .. 

do Bota!ogo, pal'il uuxllIá ~o Iguarda valas PlatIcou defcsas Por isso, porque é. boa I~__., .. M~ 
~tNt UUtUN - I\ 'S I~ ..:IO hOrdS,

I
Vinte filhos. com 32 I)a urdllu c eS Plllh7sa mlSs~o assombrosas arranc3'ldo applall' e m. quer., bam, porque «O amor é. .. uma dell(Ía~. 

Carnavalescas. • • annos de casada ~~a~i~~fr~I,7.~~e~ d~~r~~~o~~.oo sos da aSSISlcncla. mereces ••r feliz e esp.ru CINE REX - A's 19.30 horas, 
xi!!lo. pl'Ocurará desl'azer a Cu(r?tfh .;Dlano da Tarde», de de mim essa felicidade feito "Um dia nas corridas».~ --- Roma. 16 (U.P.) - A cam- I)t:lssima impl'essüo do pl'i. d, ~:, e:':°j!~ie :·,:~~fi:::med~ ClNE IMPERIAl- A's 19.3C hor~s, 

.Ma<dqulnhos no sotáo•.
Sái O «Tudo tóca!» ponesa Maria Pizetti deu d luz rneil'o jôgo em disputa da COPA ROCA repetir, aos leus ouviàos, bem 
A gente agora não se púdc la v'ges imo Uho. Casada hd «Copa Roca». baixinho, na hora mini. do Prohibido O «swing:


fiar multo no tempo. De dia, trinta e doi. annos, teve a ~r~ Rio 17 _ O centro.avan- MO T E :~I-I~~;~s IU~~z:'U: ~:ni.íis ~i~~ numa cidade alemâ 

calur; de nOite, cllllva. . _ me 'ra criança dois annos e· le argentino :\lassantoni con · Cada terra com seu uso , 


Porem, 1.10]e, SI o ccu na,o pois de contrahir matrimonio I tUDdiú.se l'ravemente num Cada roca com seu lUSO. ::a:il~ue~ af!::'. ~Iu~:h;: 'd; BE!{LIM, 16 (U. P.) - O di- <-', 

~~so ~?~~~ãrtõ;~:lq~~C~lOasg~la~I~~ Dos 20 Filho. de Maria encon.lro, todo. casual , com o (ANNW\IM PLEBEU) lernula na .id•.. .-G~r.ldo. ~~~~~~t~~ltp~;~~c~~ ~i~:gd~in~~ 'II " 
co' carnavalesco, 'virá, ás 20 P,netti, 16 acham-se vivos. zaguclro DomlDgo8. O exce~-
horas, á Praça 15, afim dc - ------- . .- --- - - lent~ commandante d~ ,'.arli. GLOSA Annivcrsarlos ~:~~':to~ -im,;%~~l~t~~::~:~ 
pô'la de pernas para n ar. D. Joaquim Domin. ~r~~I:» a pso:r~cn~ka~ ~~:e~~it;~ Martins Ferro já dizia: Trans<orre, hOjP, a data natalicia música do «swing; e outras 
Sujeitos á taxa de 20$ gues de Oliveira no eegunrlo emhate . «Cada leitão na sua têta, ~~SS~iiOOd~arp:,~:f~rdda O~:~fl~~. <om· semelhantes, porquanto são 
OS ensaios para b Car- Faz ho,ie doze Ilnnos 1'1'0, ._, Ma(',hado enCOIl. Eis o modo de mammal'!· - Decorre, hOje, o natalfciO do ~~gt~~~~: osáasi~edcOtloes.a.lemã, ;:;

I' I d á I ' 	 Cada macaco em seu galho, sr. Albano de Sousa lucio, olllelal I ' 
naval em Porto Alegre ~~e eO~t;oev~igeesecUl~e tra-se lerido no olho direito, Cada crack em seu logar, reformado da Marinha de Guerra e .=;;;;;:=;;;;;:;;;;;:~==== 

PORTO ALEGRE, 16 - A FloriaDopoJis, 8. exu. em virtude de um cIJoque Esse é o mo 'o de Jogar! um do~ mais Inleillgentes e applau I Victor Fangier e <I
chefatura de polícia delermi- revma. d.•Joaquim Do- com ~lassantoni , ao tent.ur Cada qual com sua cõpa, dldos amadores thea!rais do nosso .••• • 
nou que a8 sociedades re· mingues de Oliveira, que cab~cear cel'teiro centro de I Cada cõpa com seu vinho, meio. Erothildes Fangier '~ . :': 
creativa8 e «cordões» carna· immediatBmeote metteu Garcia. O zagueiro do Flu CCaadd~ tVeirnI~ao ccoomm ssuuaa treorcI'aa,' .	 '.. /A,hr-=-haFma,Z :,"_adn!n<~_sd'O ~OeJ·<er'etoJrl.osr.dOOCs<IUar.
valeseos terüo de pagar uma ombros á grande obrll. minense não jogal';i ne P!'()- ~ _• !!" , participam aos seus pa-. .. ...Yn 	 : 
taxa de 20$000 por dia para de aprImoraI' e alargar ximo embate. Cada roca com seu ,!SO, be 12 de Agosto. I rentes c as pessõas de .' 

organizarem ensaios e «as· a 8CÇÜO da Igreja em Cada fuso com sua copa. __ Passa, hoje, o annlversarlo na. suas relações que sua ' , 

8altos.. Santa Catharina, haven- Rio, 17 - ,vloreno, o exi- ~ada um no sell graml\~o tallcio do jovem Anlonio Miroski, !ilha Aurea contratou 
I 

do, neste perlodo, ollti- mio mei'l· esquerda da se· Cada qual no seu cantIObo chefe da seeçao de publicidade com. casamento com o snr. 

do já os mais sazonados lecção argentina será ope- Cadll qual no seu gar~alo, merelal do «Estado». I João Camillo da Silva, 


Dr. Manoel Pinho frutos. I'ado hoje. Tomando UO! trago de vIOho, 

Santa Catharina catho- Cada vinbo da sua pipa, FAZEM ANNOS HOJE : 


Doenças ·de senhoras Partos Iica, hOje arcebi~pado, o Rio, 1i - Tem· se como Assim, sim, eu creio, em[jm, sras.: Adelina Rosa Fagundes, leo- João e Aurea
- Via. urlnârlal _.Operações
ClínIca médlca-'1'esls tem como chel'e zdoso certo que o comhinado bra- Con~eguirem!>s ganhar poldlna Cabral da CosIa v!uva, Ade- Noivos 

de glandulao endocrlnss. e activo e, neste dia, se sileiro pisará ao gramado no A afamada Copa Roca. fina Rilla Fernandes e Silvia Ma<hd
regosija pelO anniver- proximo domingo, obedecen- (De «A Manha.) da da COSIa; Sac(J dos Limões, 111 1-939 

CONSULTORIO: sario que se assignala do á seguinte constituição; 	 srs.: Rodolpho lomer e AristidesRua ,João Pinto, 13 (sol» restivamenht em n08SOS Walter, Domingos, Nuriz, 7.e· - Ignacio DJmlngues; 33 3v-l .\.;' Phone 1595 

RESIDENCIA: 
 !lnnais religiosos. st ~~I~i:~ar~lal~i~Óid~:~~I:: Mãchina SINGER jovem: Theodoslo Atherlno. Centro Soci.1 de Apo'. .;. .•...;?

Rua José Veiga, I~ti racio e Patesko. Habllitacões . 
PHONE 1.199 Portugueses forçados Vende se uma mâchina No Cartorlo do Registro Civil, es sentidos e Reformados 

70P. a lutar po~ Franco A imprensa paranenàse «Singel'», em optimas tão-se habilitando para mar o sr. 
e o futeból barriga-verde condiçi)es. Preço de oc- Antonio de Almeida Freitas e srlla, Assembléa geral

Prepara-se um «putsch» B I 16 E casião. Informaçiies na Rosa Campos. 

fascista no Ch,'le ..arce.ona, . _ . ntr~ os Quando da exhibição do gerencia do «Eslado» ou 2 CONVOCA

prISiOneirO' Feitos .no dia de combinado cathaI'inense em com o sr. Lourival IAs- Hõspedes 	 : j ÇAO . 
LOS ANGELES, 16 (U. P.) ontrm, f,gur~m doIS soldados nossa capital por occasiüo do bôa, á. rua Saldanha Ma- Estão hospedadas no GlõrlaHotel De ordem do flr. presld'eilo 


- O «Los Angeles Times. de nlcion.hd.de portuguesa, Campeonato Brasileiro de I'inho, n.O 6, <heg?das no d/à 16 do corrente, as e de aCôl'do com o art. 30 ri § 

publicou uma entrevista eon- que declarlram que, atlenden. Fntebõl, pude~os aquilatar 31 10v-l seguintes pessoas: Oresles Brasil Cat- unico do art. 31 dos 'nossos 

c,:dida pel!,. sr. Tethuchir_o do a um convite que lhes Foi q.uanto progrediram os catha- PerfumarIas, Hrlnqucdo., Ferros' taneo, Darcy Siqueira da Silva e fa- Estatuto!, convido os ': 81'8,

Mlkaye mIDlstro do J rmenses mllla e Baldulno Dlchl e sra., de socios para a Assemt.léa ,Ge~ 

no Chlie. Nessa entrevi8fl.a~ Feito, vier~m li E,panha pro · Porém; houve quem dis. :g~:~~!~êi~~:'g:~::i~~u~!~~'u~~ Porto Alegre; Waller Castro, de Im- ral, que, em nossa séde pro
ministro japonês predisse que curar t"balho. sesse que os catharinenses 06 na MISCELLANf;A. Traj_no. 8. bltuba; Marta Castr~, da lagu~a; e visória, á rua Alvaro do - Caí:'~ 

haveria uma revolução no Fo"m obllgldo. I .Iistar-se não eram adversarios peri- Hllda Mello Faria e limá, de Italahy. valho, se realizará , na pro: 

Chile dentro de pouco tempo. no Tercio, li toda. as suas gosos .e que si o combInado xlma Quinta-feira dia 19,ás 


O rererido diplomata accres- tentativlI junto li. autoridades cat~arlDense assombrou foi Fuga l'nFell'z 16 horas, com o rim .·,des6 

centou que as fôrças da dl- I deVIdo unicamente ao grande 	 P d eleger a nova DirectoriadeÍl" 
reila estão preparando um le- conlu Ire. portU!JUeSIS p~,. prepar!' que teve e d,;> grande ,., Is.mento o sesuro pe· te Centro. .. ) . :,,' 

vante armado, afim de trlum- voltlrem a.seu pan, Foram v.u. entendimento do conJunto. .San FranCls~o, 16 (U. P.) - I d M" Florianopolis 17 de Jàit . '(I' 

phar, niio pelas urnas, mas A aviacrio republicana bom- No entanto, domingo último, CIOÇO sentenciados, entre os I morte o sr. aur.clO de 1939. ' ., e,lS , 

pela viole~cia. b..deou e metralhou com pre' quando da. exibição do ~s- quais o cele,bre Arthur Ba- Cardoso ALCIDES MARqiJBS 


O sr. Mlyake foi chamado chio a linh. nacionall.ta quadriio prmclpal do CaxIas ker, c~nseglllram esca~ar do Secretár'lo 

ao Japão depois de dois an. . F. C. pUdemos ver e conflr· presldlO de Alcatraz, tIrando Porto Alegre, 16 - Foi pe· 

nos e .meio no Chile e será mar o progresso do futebol partido do cerrado nevoeiro dido alvará a lavor dos her· 32 3" . 1 

Bubstítuido . pelo sr: Kanzo G.melin e Darlan irão á catharinense, que fazia. delros do sr. Mauricio Cardo- Q . 

Sblozaki, IIntigo cllnsul geral AF . Apresentaram os caxienses Dad~ o alarme, dois foram 60 para o fim de receberem uerem~]CpOl't?r arroz 

eili São Froncisco. . . rlCI uma technlca admiravel tendo immedlatamente capturados, do Syndicato Condor o segu·, pelojjyateinCi d• 


. ~ . . . adoptada a mesma <lua ' s do e os tres r~stantes o . foram ro .de 109:000$000. A familla , j c:ompen.açcio \ 


., ;,: E~~.J~ >dc cAdmi~Jão m~r~~s~hl:fedoOE~~:~a~a~:; cogj~~t~t~~t~é~roe~seu~ ~~: ~~P~~~'c~~S~!~~I~~I:~ e;~j~~ ~~Il~I;i:O~~:~:~~~ <lF~an~Y:bo de~~~~~ ~~Ir.~I;': ~::
1tJ~ij;; e2.t_i~oc, . ~rm?r:~t~~~~~il~~~1 ~t~f!iC:~ â:~~oa::frue~o :en~:g.a~:~~:~;;~~~8)~~~Jó;ó:~~:~::.; :l:!W::I~.:a~f:. receber'R!:liW~ :0.0 P~d~h:P: 

Est~do Maior,(,,~a : MarlnhB, la- adversario e os .doiamedios. . . ~- '-, decai do Commõrc.lo Exterior 

r......... ....... pili , o.rã~Au.m...... a. i .., ... y~,~..'....~.•.,m ' de . pec- .am con . o.s m ei... . •.1.. 
'c. 

um dOi..'........' , .... e... . .iDs tom . ta d .. as .a!iv~r,i; , 	 ap"Uo "'lleultoru

••=:' ~~"' ção,;- a:•.Q!.!'o" i" ~Iselkeblr e á 8a ..., .en....ua.n!o ...ue. OI "OIÍ-:.. 	 d. cacho.lra, p...a qUIt ..... .;/E.§~i: . .rI08 .. q.,. ,.....l.:....q ......,.--- ....~ __ fr.ote -'marltlmade Marrocos. tro~ : dois ••...• · zague~r08 IÓ I. ' i cOllcedlcll. a IJC.IIC)a d~ u
....... o. doi. c.b.f.. ,mi,llIares II,mlq,.mca {deteryas"extrttm... i t port&çlo p.lo de.yel... 

~~_a. · 5a11~:~!::~~r:1àa~: !I~;~:r~tb~jh~t li :~s::a:t1:!eu~~.lt= 
_ DI . ... n.. ... ""~s. 5 _ No provimo 111" de F.....- ..ti alDda f, lco. pelo IDellotl R.pr."II\a1lt.: A. 0011-1.... a.llloI fL C'. uma ..Ida ampla d...... 

..vn ~.~ retro, o 'f'lce-almlracat. D.rlaD adota dOI 	 y.o '" ... dor'-. p.n • AI.m...... que'.ctllllcal prlll 
~!""""_____~~....ftari . . ........ de IlIl peC. eJ"". Nquadr4.. do RIo. aotuallll.lIl. 1i uh rDt.rH
,,4 ",,-z.. 910 I Dab r. COIIIO IÓ. I.r o BoI.'oCO. ., lida 11& co.pr. d••rro• • 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:s::a:t1:!eu~~.lt
http:Comm�rc.lo
http:nacionall.ta
http:nlcion.hd.de
http:tUDdi�.se
http:d~~r~~~o~~.oo
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