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; uma hnd!l eetrê!!e dos céus' A bürdõ dO:~U'l'ugUBY~, d18~ 
~ de Hollywood. Eleonor Whlt· algumas palavras Eleonor 
' ney é uma encantadora ame· Whltney, dlrlglda8 ás bellezas 
ricana, bastante conhE'cida do natur.8ls do Brasil, e prlnci·

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA nOS80 público acostumado a nalmente ao maravilhoso pa· 
vê· la cantando e dansando Dorama que o viajante des· 

I Director.qerenle; Altino Flores Iem varlos rilmes de success!>. cortina ao transpOr a barra. 
Ontem, como dissemos, ella Disse a linda artista que

chegou ao Rio, acompanhada está verdadeiramente encan· 
ANNO XXIV Florianopolis- Sabbado, 11 de Março de 1939 N. 7611 de seu marido o mllllonario tada com a viagem e que es· 

Fredrlc Bakel·. tes dias de lua·de~mel em 
Casados recentemente, vle· nosso pais ricarll.o eternamen· 

, A coordenação das B~~s8,a~~~~ ~ ~~:~~d::e~IS~~ ~~Ji~a~:d:sai~~~Y:e~ed~ó!~~A França não é, nem será fôrçes anglo-franceses o casal - cheio de encanta· Ivida. 
PARTS, 10 (!T. P.) _ ApÓ9,mento~ raros e suggestiY09'1 Elconor Whitüey e seu toS,diminuida no Medilerraneo as declarações do ministro AqUI se demorarll.o cerca pOso ficaram hospedados no 

da Gl!erra da Grll..Bretanha de oito dias, regressando de· Copacabana Palace. 

PAUIS, 10 - O Clllbe~ para a todos os povos e para todas sr. Hore BE'lIsha no
Atrihue nno sómente 	 sentido· 

merlcano orrereceu ontem prosperidade, mas tambem as tróclIB possivels. A Fran· de que seu pais dispõe de 
um banquete em homenagem pars o engrandecimento e ça continuará 8 manter pie· 19 divisões para auxiliar á •••••••••••••••••••••••••• 
110 senador Heury Béranger, segurança do imperio rran- na independencia de seus França em caso de guerra, • .'. . . • 
presidente da commissuo ·cês •. · - direitos territoriais e esplrl· espera· se que os estados. UMA NU"V'EM DE TRISTEZA •negocios estrangeiros do Se O or~dor terminou dizendo tu,ais, nos quais nenhum Iran' maiores dos dois palses r~a· • . 	 • 

rea7~~m~ e~~~~r~:o ~~r~~~~~I' ~~~; !';;j~rt~ dne
ãO e~~~8i~:: ~::s~o::.;.n~~~~lO~~: ::ra to~ ~!:~o n~:aspra~~nf~!f~f!~~ • . •.... . • 

bistorlco da F~ança no Me- mo. • Desde o estreito de Oi· \ patr.ia e sem graveSincon'l mente curto destinadas a. PllRa SOBRE O CORtClO DO POVO BRaSIlEIRO, • 
dlterraneo, asslg~alando q~le braltar ao ca~al de Suez lia vem~ntes para toda 8 I.u· coordenar as fôrças anglo.. devido 11 estatlsllca pavorosa da monalldade occa510' • 
elIJe pais cnll.o tmha a In- logar no Medltel'raneo para mamdade.. francesas. • nada pela Syphllls, que mata em cada 4 mlnlltos um • 
lençao de Rbdi?ar ~e sua Artirma,se que nessas con.. Individuo em todo o palz. E' pr~cl80 reagir. Salvtmos • 
mlllllo millen~lrIa sobre as I .ferências ser~o re80lvidOS. a n08&a geraçlio I • 
margflls medlterraneas». O Dr João de ArauJ·o OLHOS OUVIDOS 'doIs pontos prlDcipals: 	 . . 
orador accrescentou: ,Não pe· • -NARIZ, GARGANTÁ 11.0 - Organizaçll.o e trans • 	 • 

, lo facto de que a França ti · porte das divisões britanni· • • 
, vesle jamais a pretenção de E.peci.li... do Cenlro de S.úd. - Ani.t.nte de Plol. Son.on caa com todo o material e. E' d I d li - b S h 11 • 

considerar o JIIediterraneo I Consultas dlarlas das 4 ~s li 1/2--Rua Victor Melreiles, 24-Tel. 1447 equipamento necessario ás. c 00R~~:~~tll~':no~ Enro~nç:d~;::d~o~lr~~~~I~e~~ In~ • 
~~:~n':reos~~(,~~~~S~faO~!Ur~ ~~~iÇ~~S !~i!::::::ã~o o~~:~ • Exercito como prova a requlslçllo abaixo • 
cer qualquer hegemonia. Não de ser atacada a França. • Ilento de lodureto. • 
foi a França quem inventou O A '1" T es DUUIDOS KnRIZ BDOBnlln 2.0 

- Combinação da de· • 	 •para o Medlterraneo a desig· r. rmll O aval - • 11. 11 (esa imperial que compre· • ' taWatot\1 Qúmlcl ~ WiW' • 
naçll.o de .Mare Nostrum., Cirurgião.Especialista Assistente do prol. Sanson hende a cooperação dos. _ '..._ 24821 • 
:::~e~o ~~~trá:~iE'~ramp;:g~~O Con.ulto. da. 10 i. 12 • dai 16 ít 18 . Joio Pinto, 7 .ob.· T.I. 1456 ~~:~c~t:~õe~~ Ultramar dali. j,.!~p_ t @ • 
era o «Mare Omnium •. Quan· • ) O...~ .."..... ,.,.•.---~ • 
do 08 rranceses abriram ao Abandonou a diPloma-lTem tudo fóra do lugar, • ti-. ~ • ~~ 1!j ~&t • 
mundo o caminho do 1\Iar 	 Estão em uso pul· • J ./"- ' . .", ,.. f.
Vermelho, não tiveram a in· cia para casar-sa com mas póde viver muitos seiras com moedas. ,- • 
~~~f~l~a:: ~~n~:~~a~o m~~~: uma brasileira annos de cem réis do • , • 
trArlo, pensaram que essa no· Lisboa 10 _ Os jornais con- Brasil • ~ ~~~ f'. h tW-.- ." • 
va rola poderia ser aprovei· Washinglon, 10 (U.P,) O De' tinnam a tratar do caso do vi- NOVA YORK, 10 (A. • _ .. ,-< .L.~...~.... • 
tada livremente 1>01' todas as partamento do Estado revelou g·a Amad Ca Ih d 29 N.) - Os turistas norte- • 	 • 
nações~. que a resignacão do funcciona. I eu rva o, e. • 

O o~ador (e.z em se~uid8 rio de carreira, Lee Worley, randn:\~U~e:~I~ ooap~~~adl~e do ::r:~ca;~~~n~~~::f:e:~ • VIDROS DUPLOS _ Já se encontram á venda • 
uma l~pr~sSlOnante evoc!l' tornou· se automalicam~nte el!e· lado dire1to o' ligado t~;b d~ BrRsil, o qual visita· • 	 • 
çuo hlstorlca da actuaçl10 ctlvada quando o refendo agen· . ' . ~ 	 contendo o dObro do liquido e custando menos 

o Cbaço11 áfrancesa na bacia mediter· te consular americano pediu de. a ~qu~rda ; dlr~lta. . ~~rr~8~~0~~:::!S g~!~:. 20% que dois vidros pequenoB. • 
dma ranea e accrescentou: .A missão ao Departamento para .e~ te ar7a ~o ~uelxa- d tid d d • • 

França IJe 1939, herdeira se ca~ar com lima jovem brasi. s~ e VIO en as per ~I . aç es caro ' drnl?::~e ~e~ réis,X:~~ •••,•••••••••••••••••••1•• 
consciente da França Eterna, leira, senhorita Margot Gleig; draca~, mas ~ mediCO que o 
nilo ú e não será diminui da porém, antes que obtivesse a ~xamlnou decl~~a. i ue, apes~r a emgi~ do presidente 

o:; 	 no Mediterraneo nem em necessaria licença, realizou as e d s~a . con~ I UIÇ o anorma, ~IT!~IiOma:~~~:Ín e f;~:::
qualquer outra parte do muno nupcias. po er viver ongos annos. pulseiras que pas8aram Dezenove divisões 
do. Sabemos tudo o que de· A exemplo do que hoje OCo Bit!. trlato mua amOr' a usar. A novidade In· 
vemos ao heroismo, 80 tra corre em quase todo o mundo, 	 teress8u Nova York,
balho e á tenacidade das ge· ° presidente da Junta Executiva Tens broncL!to' constituindo agora, o I.ONDRES, 10. - 08 jornacs dão larga pülJlicidade 
racões que nos precederam do Departamento baixara, em Estia com tOSl1! uso de tais pulseiras a á declaraçl10 do ministro da Guerra, ir. Hore Belisba, sô· 
e que criaram a com muni· 19:J6, uma ordem obrigando a 8' lei de Noslo Senhor, última moda nesta cio bre as fôrças que a Grll.-Bretanha poderia «por em camna
dade francesa no mundo. A todos os funccionarios da caro I!.t. t I CONTIITOSSIII dade. nhiu no caso õe um confllcto no continente. 
França nll.o consentirá que reira diplomatica requisitarem ou O sa va O ' Peitas depois da8 garantias dada á França pelOS sre 
se modifiquE', sem a defen· autorização para se casar com U • Chamberlaln e Lord Halllax, estas Indicações tem para os 
der eflicientemente, qualquer estrangeiras. I' ,iverla um encontro en- Antonio Silvino • Jornais Uma s!gnificaçilo muito precisa, como o demonltram 
parcella dessa communidade. O sr. Lee Worley exercera, tre Goering e Bonnet arranJou os titulos das noticias e o destaque que se lhes dá. 
Será sempre lIel á concepção anleriormente, o cargo de con· emprêgo com o presi- del.xamTdol~lvaIBdaaB8s1onbtererPoretdaeÇ~telnsoddaedsatBasPerlôarçalms.prensa não 
millenaria que se prende á sul no 13rasil, Inglaterra e Es' I' 10 (U P) Ali d' d á o
noçll.o da humanidade livre panha. 	 . ,.oma, .. - "!n o dente da República Na Camara dos Communs, as declarações do Ir. 
e lenerosa. 1\ França nilo • _ VISita do. marec~al. Gomng . á Hore Belisha roram acolhidas com grande satlsfaçll.o, poli

admlttlrá que a privem de Pharmacla de planta0 Italla, os Jo~n~l.s Italianos admrt· PETROPOLIS, 10 lA. N.) evidenciam o sério esfôrço do govêrno para a expans!o

qualquer particula de seu te.m a POSslblllda~e de o esta- - O passeiO de ontem do do Exército e os melo8 de que a Grll.-Bretanha disporia ra· 

patrlmonio mRterlal ou mo· Eslará amanhã amanhã de dista alemllo deseJar passar uns presidente Getulio Vargas pidamente em caso de necessidade para garantir a protec·

ral no Medlterraneo c sem· plan!ão a Pharmacla Santo A- dias na Rivier.a francesa, encon- teve uma nota Interessante. çll.o das clront~lra8 do RhenolO. 

pre associou ao seu Ideal de goshnho, á rua ConselheirO Ma' trando se accldentallnente com Sua excellencia rol abordado N- dA'" _ 

liberdade, de justiça e de Ira. o sr. Bonnel. por Antonio Silvlno, que lhe qo ,?O ~m pertencer s !8m~~caçoes 8S
fraternidade ás populações 80110itou uma collocação. O as U;lre)aS evang8' tao diminumdo 

lndlgenaa, sem preconCE'lt08 _------------ _ chefe do govêrno promettera licas Roma, 10 (U.P.) - Attrlbue· 

de rellgili<i ou de credos. A· atlender o pedido. se oerta slgnillcação ao rac
J>ollu a escravatura e inst!· C ld d I I · Antonio Silvino teve op· Berlim, 10 - Annuneia-se to de a imprensa fRscista tllr 
1uiu em toda a parte OI di a as a mpera nz portunldade de affirmar ao que as igrejas evangellca8 publicado recentementa deI!· 
l'eitos do homem e da cida· . presidente Getulio Vargas da Saxonia e da Mecklem- pachos de Londres e de Pa· 
dania o respeito á proprie· O proprietario desse Importantll estabelecimento que se havIa regenerado, burgo, a lIemelhança da Igre· ris enumerando as exigencl
dado 'e ao individuo, a pro. balneario, distante ap~nas 34 kilometr08 desta capi· completamente, e que tinha ja da Thuringia, prohiblram a8 italianas contra a Fran
tecçll.o do trabalho, a tole. tal, mantém, aos dommgos, um ~ervlço de Omnlbus, 5 filhos, todos educados e que os judeu8 conversos p08- ça. 
rancla espiritual e a justiça Ida e vol~a, a 5$000 por passageiro. servindo á patrla. sam fazer parte daquellas Segundo aquellell despachos 
Igual para tod08. Esse ideal Parllda ás 8,30 da ~an.hll., regres~o ás 3 horas A' tarde, Antonio Silvlno, confissões. Oa Israelitas nll.o ali exlgenclas comprehendem 
de humsnidade unIversal é a da tarde. Ponto de partJIJa. Conselheiro Marra, ao indo ao Palacio Rio Negro, poderllo receber 08 santol invariavelmente 09 seguintes 
base da communidade fran· lado da Alfandega. . roi mandado ao Departamen- sacramentos nem 8er admlt· pontos: 
cesa, que no Meditarreneo Empr~~: 8F~~~~fri ~adO ~~:~o P~Dto, ás 14,JOha to de Estradas de Rodagem, tidos és ceremonlas do cul· I) - Porto livre em Djl· 

isporcomo em toda a parte cons' b I . 5"000 z o e para aque e afim dI! obter lá uma collo· to. Os Israelitas que se tor- boutl;
\Uue um conjunto uno e in ' a neaflo a... por passage ro, ida. caçll.o, em uma das rodovias naram membros dali rereri· 2) Tranlferencla á ItaliR 
divlshel. Cada cidadão con· _ 30v.-16 _ que estll.o! sendo construidaB das igrejas antes das ultimas de uma grande quantidade dll 

pelo Govêmo Federal. decisões allo estarllo mais seções da estrada de ferro 
O passeiO do presidente ohrigadoi ao pagamento do Djlboutl·Addls-Abeba;

da República, que rol relto imposto ecclesla8tico. 3 ) - Particlpaçll.o dos !ta· 
em companhia dOI srs. Bell- lian08 na companhia do Ca· 
jamln Vargas, capltllo Ma nal de Suez, em cuja dlre· 
noel dos AnJo8 e Julio San- R b 'I' otorIa deverá ler inciuldo um 

VISITADOS POR UM NAVIO 
tlago, demorou cérca de OU IVI com o lU)!. 10 reprelentante da Italla; MYSTERIOSO 	 uma hora. do. Filho. manor.. Ite11~n;' ~:~:~~:::~a r:O~I::'~ 

Nova Vork, 10. O "New Vork Times,. recebeu de Bogotá a in- Lisboa, 10 - Informam 
formação de que os habitantes da pequena ilha de San Andres, situa- Dr. Manoel Pinho ~~o~::.raq:~ l;!rr::::oo, o i~~ O carde.al O, Leme fa
da ao largo da costa do Panamá, receberam no dia 27 do mês pas· dlvlduo José Pereira, de 40 lará hOJe . pela -Hora 
sado a visita mysteriosa de um navio de guerra e de um avilo que DoeDç.. de "Dboraa • Parto. annoll de Idade, que tendo do Brasil_ 

~ nlo tinham nenhum signal que indicasse a nacionalidade a que per- -VI.. urlDArla.-O(ll!raOllel- sido condemnado por roubo 
tenciam, deCI~~.o:.s:.::t:'d!:8J:SI. ~~II 19:~no:e n~C;~\~~~ ~: ba~:fào ~ê~,~c~::t~!~1~See~ 

As autoridadee navais americanas de Balboa afflrmam, porém, CONSULTORIO: sua caaa saindo á noite para Roma, ralará,hoJe, para o 
que na data indicada nenhum navio de iuerra al'Y'ericano se encontra- Rua Jollo Pinto,13 (sob) roubar, ajudado por seul doll Brasil, numa '. Dl,nsalem ao 
va naquellas paragens. A informação de Bogotá accrescenta que o Phone 1595 filhoa de menor idade, nosso mundo :ilathollco. , 
navio e o avião eram de nacionalidade alemã ou japonesa, R88IDBNCIA: Foram deacobertoll no cel· Aspalavras ;~esuaemlneri· 

De outra parte, o cNew Vork Times», em nova informação de Rua Joaé Veila, IM lelro 011 mata varladol obJe-ola lerio retranimlttidas pela . 
Balboa, diz que o avião voou s6bre a ilha e depois foi içado para PHONE 1.199 ~~~~ I!~:f:toa:::::::vaq~: t:''::t:oN:~r:~~'i ~~ ~:g:~:.
bordo do navio de iuerra, que, pouco depois, desapparecia. 1,-_70.P..._______'Idoll lanol, ~ ,a!\lda, , '.,: , 

\ I" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:carde.al
http:E.peci.li
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o ~8TADO~Sabbado! 11 de Março de 1939 

PALAVRAS DE LLOIO GEORGE 

A Alemanha é menos temivel que em 1914 

O exército francês é o mais perfeito do mundo 

A frota inglesa é a mais formidavel da Europa 


Os Estados Unidos e a luta pela liberdade 

Londres, (Y. A,) - Em IIn· f I I !lereaS da Russia são maio

trevisla A UDited Press, Lloyd ra uma poderosa arma como! 1914, era peiol'. A nossa frota II'es que todas quanto existem 
George fez declarações im'l essa em muit08 annos. Pre é, porém, a maIs formidavel uoje no mundo. 
portantes. cisa toda a obra de uma ge-l dn Eur~pa. O trutado de Mu- .- Podem os Estados Uni-

O correspondente pergun· ração. nich enfraqueceu considera- dos, sem sacrificar a polltica 
tou ao ex-primeiro ministro: - Considera solido o eixo velmente 11 posião dss dpmo· de neutrnlidade, contribuir 

- «Acredita o sr. que a Roma·Berlim: cracias. Privou-nos das altu· para o robustecimento da 
Alemanha de Hitler é mais - Acredita que é tão so- ras fortilicadas da. Bohemis, paz Iluropéa 11 da posiçào 
perigosa que a Alemauha do lido como qualquer outra al- assim como do Exército da da França e da Grã-Breta-
Kaiser'!. liança da actualidade. AsseD· Tchecoslovnquiu que estava nha '!» 

- Sómente porque as 100 ta na solidariedade de inte- bem iDslruido e equipado. O Lloyd Ueorge reSptu.lrlou 
tes de recurS08 desse pais resses. !actor decisivo, porém, é a promptamente: 
estão hoje 8Gb a. direcção de - Que diz a respeito da Russia . E' um grande pais que - Seria inconcebivel que 
uma personalidade mais po· França e da Grn. Bretanha') dispõe de um número de sol- a maior democracia se man
derosa e resoluta que o suo E" 8ua posição relativtlmellte dados perfeitamente adextra tivesse fria e cautelosamente 
premo senhor da guerra do mais fraca quI' em Ifl14 ':' O dos Ires ou ouatl'o vezes maio alheia a .esta luta universal 
Reich em 1914. Pondo de la- acordo de Munich t'nfreque- \ or que o total de Hitler póde pela liberdade. Com sympa
do eSle aspecto. a Alemanha ceu seu pOdpr '.' 1lev.ar ao campo de batalha. thia, a prática da liberdade 
de hoje é m"nOB perigosa. O - A França - respondeu I E mais importante Ilinda triumpharia. Sem ella, a 
exército não póde comparar· - conta com o Exél'CitO mais como productor de matcrias Iquestão duvidosa. Os dicta
se com a máchina militar perfeito do mundo e melhor primas e transportes para a dores da Asia e da Europa 
perfeita de eDtilo. Foch dis- adexfrados. quer quanto os fauricação de munição e ar- descansam em lace da indU
se-me nma occasião que o soldados quer quanto <lS 01-1 mas para o seu Exér'cito [erença dos Estados Unidos 
Exército alemão era a me· ficiais. O da Grã Bretanha é Ique está em condições iun I DalIi, a audaeia com que 

~~~a~rlrr:l::~~~ami!~ar ~: ~~~e::~~~ ee~ !d~~~~~ope3ic~~ ~~~~~~~~~n~iSe1~~~I%~r~et~ ~I(~ I~~.~~!~,agg~~~s:~ist=;Ós a;g; 
guerra. Hitler mio consegui- nária, dt! qu" dispunha em uastecido de 1\l!4. As fórças I conquista . 

Diga isto 

a 


seu Marido 

Quando ~rll marido csli\'~r "cm apctilc e se sentir indisposto ou adoen

tado, c.üm {:mp.ll'hamento, peso , UOI' c outro! desarranjos uo cst.omago, a 
língua ~uja , J1lau RO~IO lia h:J.::a de manhã ou durante o dia, peso, calor e 
dor de caheça, 1nnturati, p:llpíta çôc~ , nervosismo, falta de ar, sufocação, 
opressão no peitO ou 110 cw'ação, certas docn~as tia pele, queda dos 
cabdos, lTIal c~tar depois de comer, dores no corpo ou Ilas articulações, 
preguiça e moleza geral, dores, colicas C outras perturbações do ventre, 
do ujlado e baço, finita sêde e quentura na g<lrgallta, ara'ias c yontadc 
de vomitar, prisão de ventre, mau halito, indigestão, arrotos, gazes, diga
ihe que iodos esles &üfrimcntos ~ão caus=ldus por sub~;("andaH infectadas 
e fermentações toxicas no citonmgo e intestinos, e que use Ventre-Livre 
sem demora. 

Ventre-Livre evita c trata tudos est.es sofrimentos purque faz lllllÍtO 

lJQIll ao sangue, figado e baço, toniti~a as camadas musculares do cs1omago 
c intestinos. c 05 Jinlpa das substancias infectadas e fcrm<:nttlÇ.'\jC::i toxícas, 
que tão grande nlal cauMam aos nervos, ao cerebro, ao coração, rim; e a 
todos os orgios do corpo. 

Lcmure-sc sempre: 

Ventre-Livre não é purgante 


Tenha sempre em casa 

alguns vidro>; d" Ventre-Livre 


[' me1~or ficar na frança... 

Paris, IU.P.) - Os consules Ibulham na linda ilha francê-I elementos para a Italia. 

italianos na França e nas pos SI! preferiram continuar ali. Como a resposta a08 seUB 
s~ssOes francesas continuam nas Mais de um milhllo de ita- appêllGs é multa fraca, a si· 
suas tentativas de persuadir os I DOS vivem na França; destes, tuacão francesa acha· se re

ií 
~R. MI6UBL B~nBnlO 

!I CLINICA GERAI, 

' ,' Curso 	 de especilizaçãoem moIestla do Pulmão. 

Tratamento moderno da 

Tub'3rculose 


BRONCHITE-ATHSMA 

PNEUMOTHORAX 


Consultorio: Ru. João Pin

lo, 13 (Sob.) - Phon. 1595. 


Residencia: Hot.1 Glória 

Phon. 1320 


Consulldsl das 13 ás 15 horas. 
42-P. 

Máchinas de escrever 
Vendem· se dua~, de escl'i

ptorio, com carros de 24 e 
;)5 cma. de largura, em per· 
feito estado, por 111'''1'0;; van· 
tajosos. Informações na 'fa
bacaria BahiaDa, rua Traja
no, 4; ou Caixa Postal 59. 
fJ6 5v - :1 

Dr. Saulo Ramos 
Médico e operador 

Ex-assistente do professor
Brandia Filho 
Rio de Janeiro 

EspecIalista em Partos. Mo
lesll88 de Sllobora8 - Uro
logia -;e~~~u:ea~i~~~ Appa-
Consultorlo Rua JoAo Ploto. 7 

Telepbone - 1.641. 
Realdencla: Rua Visconde de 
Ouro Preto; 1l - Telepbone

1009. 
68 P. 

Vende-se uma casa NADA Hfl QUE TEMEP..
há um anno construi da, si
tua da a rua Piazza (Estreito), I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;::::;;;;;;;;;=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;:" 
com 450 m2, tendo água e I 

italianos residentes na França apenlls 3.()OO regressaram á forçada; um dos resultados 47 30V!6 
da conveniencia de regressar a Italia desde o inicio da cam- dessa campanha foi fazer re· 
Italia, afim de cl>ntribuir para a punha de repatriação. Sab· ' gressof á Ualla numerosos i- VENDI=' SE-
colonizaçao da Libya e da Ethio bado passado, os clrcul08 of- tallonos que haviam perdido '" ... 
pia; at~ agora, porém, os seus nclais franceses não dlssimu-' a carta dI' cidudanla france uma casa com grande cha
esforçoS não parecem coroados IIn'am a sua satl8fllçilo dlan- II sa. cara, engenho e muitas I\r
de grande exilo. te do Insucesso das actlvlda- . vorel! fructiferas. Tratar com 

Apenas houve reacção de en- des italianas nesse . sentido, IE- Antonio da MarIa. Canto da 
Ihusiasmo enlre os italianos ~, coincidindo com as noUclasl ( EI t. Lagoa
como exemplo disso, basta citar do fracasso da viagem do" asa ec nca lOY·a 
a Corsega, onde a campanha conde Ciano a Varsovia. I Ch---
loi realizada com maior intensi . _Os funcclonarlos rranceses vende medidores e « acara ))
dade; apenas 800 trabalhadores sao de opinião que os Ita-I _ 
italianos responderam aos re- lianos silo optimos povoado- Installa os «quadros» 

petldos convites, embarcando re, slio trabalhadores e hones· para os mesmos. Vende-se uma grande cha

f;t~ ~elttt~I~~n:Sn~~~n~~ab~r:a~ ~~se:tr~~~~n~e d:8~j~V~I~m~~: Preços modicos. ~f:~' ~oufta~ôaá~~~~e~er~fi~:: 
na Corsega se eleva a 20.000. pecialmente nas provlnclas 	 ras, pasto para 8 a 10 anl. 

sa~ad:aal;~~m~~:a~as~:DrfJ~: ~~~~~~8a6a~~a:dg,ass~orf::t~, RUI Joio Pinto, 14 m~~'r e . ~ôatr~'::- com .João 
sas feltal aoa emlgrad08 a um certo relentimenio a ati· Serviço garantido Balsau Morro do Geraldo 
da garantia de l!alarl08 equl- tude do ar. Mualollni ao pre-IIiI'!'P_______""!'!'!.rI(Capoelrs8} 
,alentes na ItaU., OI que lra- tender tazer relf..,ar e.te. v.-.j:I. 79 15v alt. - 4 

óssa sanitaria. Tratar á rua 
Tiradentes n. 3, Florianopolis. 

Aos alumnos do Art. 100 e do 
(urso Ciymnasial 

Acha-se aberta a matricula de um curso diUl'no 
e nocturno intensivo (mathematica e cb.imica), para os 
alumnoa de 1" á 5" serie~. Os Interessados pOderão 
ohtpr Informações com o professor Martins Netto, nu 
CURSO MILTOlli, das 18 ás IR,BO horas. 
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E' FAClL APANHAR. UMA 

GRJPPE, UM RESfRIADO, OU UMA 

PNEUMONIA 


MAS .,.OMf:lt-IDO O f!'AMOSO 

PfIIORAl OEANGlt@ PfW-nE1l~ 

MEDICOS E DENTISTAS 

R.gistrem s.us diploma., no M. da EDUCAÇÃO E SAUDE. 

F. C AS T R O 
lua Muito 	n.o 164 10.0 

••Ia. 101, 101A _. ESPI.nl:Ja 
do Clsttllo - Rio d. Jlneho. 

Inlormaçõ.. graU. - R.mella .illo. 

ECZEMAS, COCEIRAS, FRIEIRAI....
S

' • ~utras aHaeç6es da pa". 

I 'enl;r qualquer .rrecç30 cut.·1
nea, applique logo Alivene, ~ 

urn pars$iticida energico, a base de6 ;:O':ALím~ rf.t.;
1 
Loboroforios Moura Brcrsi/ ~ 

I 
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Jaguaré - um livro deI 	 I '" " 1 - A Liga Carioca já orgaanedoctas Iearado, em camera lenta, e- arqueiro deixa passar uma tIro indefensavel. Defendeu] nado brasileiro reza que elIe nizou a tabella do seu cam-
J' ,quilibrar a bola em um dedo bola no Brasil, tem de vin- um «pennlty» e marcou ou- receberá 30 contos em sel8 peonato de 1939 que será 

ma~·gu~re bn~nca pel deu b a e rodá-Ia vagarosamente. gar a lua honra humilhada, tro modificando o «placard» prestações, sendo que 08 res- disputado em tre~ turnos, 
la e. ,a ~nçar co~ .a ()-, A mais notavel de Jaguaré, marcando um tento 110 ad- duas vezes para tornai' o tantes 20 contos serllo pro- _ O Vasco apresentará

la. C,;,mphcava a facIlidade porém, iol a de um tento con- vlluarlo , Eu, como bom bra- .Olympique· detentor abso- duetos das listas que estilo neste campeonato um verda
i~eEtlU~a ~~ .segur~r o . cou· tra (' Olympique, de Marse- sileiro, vinguei a minha hon- luto do campeonato francês. sendo subscriptas pelol 80- deiro seleccionado interna

. n o elxava , . e Jogar lua . Todos pensaram que o ra.! Contra o Lencuaux, clube cios do Corinthians. cional pois a linha-dianteira 
c!~teból filIado>. ] ornou-s? arqueiro enlouquecera. Ja- Jaguaré não possue ape ' que possue o trio final da - O Conselho Superior da será 'formada por Menntti,
cé~ebr~ a Pbra~~ .de Jag?-are gUllré abandonou o arco. to nas l'acilidade prodigiosa de selecção francezu . Liga Cari'lca approvou o re- Sevetti Vllladonlca Emeal 
8~ ~s t o ·Õena y~ que rr~- mou o logar do centro-dian- pegar a bola. Tem um chute (Do Globo Esportivo). latorio da gestão do sr. Ma- e Ga~dula. Dacut~ occu 
~eu :o~~~ a ~(~~u,;;~o ~rn~~~~ te ir 0, cow;nandou um ataque ba.ixo de uma Yiol~ncia in- I 'It' - ,rio Newton de Figue!retlo, p~rt o ~0!lto de centro-me
d "n E n é r ., p e l~onsegultl marcar um ten- criveI. No OJyrnplque de v Imas.,. correspondente ao movlmen· dlO auxIliado por Argemlro
· eu:,' • ~rlln U!1.0U, a on · to fulminante. Depois mudou Marselha é o encarregado - Brandão, o famoso cen-I to esportivo do anno pass" e Oscarino. 
ze Jarda~, para Cl~a de. Vas- novamente de camisa e vol- de bater os .penaltyes». Na tro-medio da selecção pau- do. Por esse documentll, ve- . 
concellos.•J!lguarl' qu.asl per- tou á condição de guardião, pclêja decisiva pela ,.Copa li~t!l, renovou contracto com rilicu-se que na temporada - O Amerlca, de JOlnvllle . 
deu os sentldos. Sentltl uma explicando a08 jornalistas de França» .Jaguaré marcou o Corinthians por mais dois de 1938 roi arrecadada a ex- apesar de actuar desfalcado 
fraqueza na~. pe~~as e ~en que no Brasil era assim. o 2.0 tento cobrando uma annos. No contracto cio eX-j pressivu somma de ...... de quatro de seus melhores 
tou-se para, ~eml-lDconSClen · -A"sim como>!. Quando um penalidade maximn com um cellente -pivot» do seleecio- 2,919:220$700 elementos, abateu o Gremlo~ 
te, com uquolle riso escan-	 por 8 a 4. 

·····································'1 
: AI FRANQE :1
,I Correio aeloo ~!iWQa America ~o Sul·frança il 
• FECHAMENTOS DAS MALAS: • ~ • Para o Norte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada -I
• 	 " SABBADO, ás 11 horas nos Correios. .; 

: Para o Sul: ~~~~~~~t-~~fR~1 ~:' ~H1~;~a~On~:'~~~;Fo~ : i Era doentio c _,ora eu&. for
te e robusto. A MAIZENA 

DURYEA ougmentou O seu 

app~tit;: c Ih\! deu sadde. O 
• - Brasil-Europa em 2 dias - .1 
• A G E N T E S: • 	 seu pe!lo to.mbem c:stà normal. 

N50 ha duvida de que a: ERNESTO RIGGENBACH & C:a. 1tds. : MAIZENA DURYEA r.. 
mile.gres . E' um producto 

subslancioso 

mais digeriveia l odos OI ali
: Rn 6.-~ CIlHlselheiro Meira, 35 : 	 muito c torD. 

• Telephone: -- 1626 Florianopolis • 	 mentos que comoem entra 
componente. O leu empre•••••••~~•••••e~••••••••••••••••••••••• 	 go na aHmentaçio iofantil 

------~ ..."-------_.__.. _-._.._-----	 ~ muito recomme-ndado . 

• 
GRATISI - ,.••• -no.II D';e~!~~:uBO:~;d I'GONO R----EA (HRONiCA um exemplar do noaso no.,-o 
livro .• Receitas de Co.inh." I 

clínica I Não demmime,l, A Bciencia progrediu e há uma que enainll o modo de pr.
par.r optimos prato. para.Consultorio: NOVIDADE que resolverá. o seu caso. 
o NU beM, bem como •• 

JOdO Pinto, 13 (sobr.) Maximo slgilIo. Carta para: 	 multiplaa applicaçê1e. da 
Mai.ena Durye... 

RR . .'/v-7 CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 
MAIZENA liRAS". S. A. 
C.tsa 1'.,.1 HTI _ ~. 1".ula 

I'hiiiiit'"...·;nc QRATIS o !tu liVT9 

"1111...'______...._0_____ 40 
_1...'______ 

A falia de 
fosforo no 

organismo 
Passam·se em nosso corpo

fenômenos maravilhosos, que 
a ciência procura desvendar 
e explicar. Nos livros ele
mentares estuda-se a funçl\o 
digestiva, a circulatória, li 
respiratória, etc, Só em livros 
médlcQs são estudadas cer · 
tas funções complexas de 
transcendente Importancia, 
como seja a Quimica dos Im

lO uso d. mores, Segundo o estado de 
equilibrio ou desequillbrio 

FERIDA que resista 

CALENDULA CONCRETA dos humores, o Individuo a
a melhor pomada para feridas, queimaduras e presenta-se, respectivamente 

ulceras antigas em estado normal ou anoI' . 

Nilo r.onlundlr com a pomada commum de Calendula, mal. As vezes, o desequili
Exijam CALENDULA CONCRlJ,v!'A em todas as brio corre Dor conta da falta 

pharmaclall. de um elemeto Indlspensavel 
como o fosforo que tem um 

Deposltarlo nesta capitul: Pl;fARM. STO, AGOSTINHO papel importantlsslmo como 
Rua Conselheiro Mafra-16 	 ativador do metabolismo. 

A falta de fosforo dellull
cla se pela fraqueza, desani
mo, c,ns&ço, nervosismo, pal
plt8çõel e ansiedade. Basta 
restabell'cer o equiUbrlo qui
mico dos humores por melo, I Siemens Schuckert s.A.1 de um preparado de fOlroro 
por exelDplo o Tonofosfan. 

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 
Materiais electricos em leral 

para, que desapareçam, gomo 
por encanto, todas ai! mani
festações morbldas. Com duuInstalladorl de Florlanopolls ou arêl injeções voltam 88 

R. Trajano, 11 Phol1e 1674 	 dllpollções eerala do orga
ul.mo e o contentamento dft 
viver,

MO 	 V- M 
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Ex~chef. de cl/ 
nica do 

H o:s pital do 
Nuernborg 

(Prols. L. Burkbardt 
e E. Kreuter) 

Espeô.alisla em 
Cn!!'(j·ja 0 ('/ Hl 

Alta cimrgla, gyne 
cúlogia. (dQ€l I!.';as de 
senhoras) e parlOS. 

Cirurgia do systemtl. 
norVOflO e 0fiPrllçõea 

de plaetica. 
Ct)n :::1J!:~tI·:> n rU1I Tt úJ;! 

m" J1\ (t'õs lO/h 12, e 
(h, I ~ i!ô i6,:';() Td :-

F b!. :!~ ~.w 1.285 
n,~,dc](,.Q;~ia ú ru:'.; E~· 
teve~ Junior, 20. 
'h:,ellhIJn,; --- 1.131 

_ _ _ ..... c- ...."" .• _ _______._•. __ 

Opera com as mais modicas taxas 

todo o territorio nacional 


SU':' (;1j !":;,... : ' : ( , U i''' ~; i l: '' Y. i~ -; J.~~L _., . , :S , j,' , 1\··:~ rt t; :! e R\P; i • Oi< pan'ntl'R de ADE

~':Ol " . i.':,; . , ~~ !:.,:' :·{jf :· · ~ ..} :·, ·~. ~. j : :. . ~,. ~, ,i ~ t:'tmt:rl ca, +aLIA N1COL1 Ctl convi -


E~HG PIl e Alllc!!. ÜalU IlR l'tlSSÕa;; de SII II!! 

re la\,iie.' para assistirum 

á mi~su que em SlIrtl'lt f gio á sua afma mandamAgentes em f'lorianopolis et'letJ ra r co dia 13 do co r 

!'l'ut" (8t'1!un,' a-fc>ira ) ás i bu
CA~ MPO S L() BO & Cii1. rns, no Altar de Nossa Se· 

n UOI'a, 0 11 Cf!.thedml Provisó
RUA fEI.IPPE ~CII M IDT N, 3\1 ria (igrl'ja lIo Hosa ri o)_ 

I\nttlci p!irn ~eu s ograde<:i 

Cf;!xa p,' stal/9 .. Telrp;Wl/l 1083 - EllIl, Tel . • ALLlAN ÇA· mentos á . pessolis que com 
AS S F:NHOHA8 J)EV}j~I USAR p3recer.. rn a cese aeto úe


" Escriplorios em ltajahy, Laguna e Em BI\ ~ t,' II,,: to iotim l> <ó 'li en!~ c MEIGYPAN, d~ nossa religião, 
ti :;

Blumenau. Sub-Agente em Lages 
l%-P) ~~~:~~~'.f.~~edi' :~~K.~~~i~::~ti,~~~t·:~~~1,t;r:o;~:~:·:~~,;:~~~,~1 kcsiH e g r. ' i1 i : ~ :: !' .!.~~H·Vrit. iy ~; . Dr;~g ;: r ~ ê Pd ~ h ,~ C ( ' , RiCt.---------, Dl. Bulcaü Vianna---------_...... -o-""'"'~~----.I II 

I 
. 

------------ --- CODsultorio 'Rua
O advogado Jolío Pinto D. 18 (so

brado), ConsuItaa daJosé Aceado Soares Moreira 
1 ás 3 hora8 da l ar* , OOIDlDUD' CII 1103 3eU& dl~IlI<!!' d l:llllJ C ~lJíI,, 1 e do Interior PRECISANDO OEPur~AR OSANGUE 
do. Ao~ pobres Ido ..,...... ~ ,,':"' " .., ...""., ••"'" • Não faça experiencias I CO!l.sultas no HC8pi· 
tal de Caridade. às __ _ . , "".. CO"'l; .,~ ~~rpena(~ , .,lSandalias I___ , ?o___ 8 hOl'tl.8 da manh!1.Iame SÓ: fbl!IB Df HD6UflBA 

Do Pharm, Chim, - João da 81lra ~ilrefraI de liras 
Combate I SYPHlliS e o !(HEUMATISMOpara verão i EDUARDO MÜLLER i< , ,- EN TODOS 05 SEUS PERIODOS I

C,\LÇAD()S Ie 8enhora pa rti cipam a08160 ANNOS DE TRIUMPHOSI pare ntes e peEsoa6 di!de todas as suas rclaçiies tJ nanci nm O SEU i\HESTADO NA VOZ DO POVOqualidades de s~ume nto filho 

TAMANCOS MEXI CARLOS ALflI~ lt'I'O I- --------_._-- ----- --- a 1.0 do c'orrente m (,A,CANOS paraDesanimado de tanto na cidulle de B1ullIeollu.PRAIAS DE BANHOS 

92 5 v. - ;;Cinto$ - Chinelos - Bosoffrer e cansado 
nés - Luvas, etc. 

Artigos para sapateide remédio I ros e selleiros Com prállcli nOJ hoapHIII, 
eurapeull o !f. Leollel S ilve, praça fi. O 21 do 9.0 Bfl li!  Cortume e Fábrica 


IMo de Caçadore!!, Pelot 'l l!, Rio GranJo do Sul, de Calçados 
 CLINICA MEUlCA EII 
GERALdeclaro: COD!!-ulw3 daB 10 éÍ6 12 e«Ha. muitas 8I)DO~, vloba 8oflrtndo, dia e Dol r! ,'~ lI> éÍ ;, 18 11011.13

te, de lCortes dores DOS O~SC!l • no e810mõ!i'o, scbrelu ,) BARREIROS» I 
INS'I'I'rU'l'O Df> ELF.TROCAR

do lIPÓ' qualquer rele1çliC', 6~U(lo (,b;/i~do iI Ir l<oa DlOGRAPHI,\ CLlNIC!1. 
pia, cloco e roa l8 vez~8_ dUl'ilOle 11 Dolft' . Já deSIID i Cura0 de Ilpe r!ElçOU Ulcnto E'm 
mado de laoto sorrrer p. cal!8ei!o de tanto!! teme.d!os, A CAIXA SANITARIA KELLY doenças <lo c,lfaç<io (dlagno8

Ilco preciso dus molsstla. CRr
usei, afina!, p.... r conllllho d~ um ci!r::lJToáH, li «GAU! última palavra no dlac~. pul' lrp.çsd". decLtlco.)E' a genero
NOOAL', pod~lldo gar~otlr, cem o lo ~temunho até de A. L~eureux . I Cl.I~~SA~EDÕB~~~~&\DOmeuI superlor~5, que recuperei " 5vude por c ~ m"leto Simples como um brinquedo de criança NERVOSOapen~s com 6 ' rasco8 d~~t!1l grliode depuralivo». 


Pelol!!a, Rio Grllnd~. do Sul. 
 Depólllo: Rua C. Malr., 39 GABINETE DE EEoRCTRO
TERAPIA 

On(lll~ curtas, Rnl09 ultra-vlo
(l" irD)l1 r(' Cílchecidó) lel8e. n.\lo" lnfra-nnnelboft e 

El~êtrlf!Jd!lde rnêJlt~lO. SypbJlil!C03 ou RheumlltlcoI, nlio dev~m 
dellalmllr; te tud" experlmentatam e nadll Ihl!8 apro Laboralorlos de MIcrosco
veitou. devem recorrer, ! I!m perdll de lemp" , éW «GA pia e Anâl,ses ClUnicas 
LeNOOAl» pClderor.c d ~pur~d l, r,lo llk(l , fórmula do Exame. da aang'le parti dia· 

-- - --- -~ To~a em~uti~a na pare~e 
Belleza e efficiencia incontestaveis

.speclIlUatt. de V~H I!' cultura, Dr. Fr~derlco W. Rome !Antenor Morais a~O"W~s::~~~~~UIJ~eaÜ=~ I
ao. A IIClçl'J de!l~e gri'ode li! e lf'cc' z medicamento, é Fabricantes: TIU, Kpllll e Saah. Zoraej
",Ida a "VUfll, 1011'0 63 l'rirn elres rlÓ3tS, Vtllce pns!  . Cirurgido.dentiste Dlagooollco do lmp!!.ludltllllo, ~ , 
IIvllmeDte, qUilado 08 outrN! já luham fillh" do I Trabalhos modernissi  ~~~l;:med~eU~J~:(r::~.O «OALeNOGAL», é () uDlco r~,mEd!o que r!1~ mos. Pontes e dentaduras de A~~beln Zaudeck, para dlaFundi~ão Ciuanabara
IItue 11 eaude, sem eSlríilj'<'Ir qUlllqU tlf Oflllo porqllll é 8nstomfc8s, em todos 08 
o UNICO ,ue diz NAo CONTER ALCOOl e que materiai s adoptados. Rua da Gambôa, 1141118 --- Rio de Janeiro ~c:': ~~ctl~~ ~E[~~:~~ew: 
realmeate alo tem. HORARIO: quldo rachl~I~,UO e qu~lquer

pesquIsa para elucl 'la9110 dto
Das 8 ás 11 I' das 15 A' venda nas casas do ramo dlagno6Uo~.,

Encontra*F.El em.todas a8 Pharmaclas ás 18 horas. rem. Machado, 6
do BruIl e Republleu Sul-Americanas. Rua P. Miguclinho,6 AGENTES: D. Morilz & Cia. Tó!;,: pbeol: 1.1 !)fi 
N. &7 Ap. L. 'D; N. 8. P. - N. 986 Rua F.üppe Scbmidt. 39 - -- Florianopolis fLORIANOPOLlS 

1-__..____________~__--__..------------lt7i v-41 ____~Ih--------~ 
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Crédito Mútuo Predial I 


( Cumprindo uma 
promessa 

lJ"mus IJubllcldade. pelo illterês· 

lO que pÔde rcpresenlur pam mui· 

t08 dos nosS08 leltore8, 11 seguinte 

carta. a56lgDa~u pelo dr. earlo. de 

t'reItRe. advogado no Hio de .la· 

nt!iro: 

.Venbo com a preaente cumprir 

um.. prome.aa quo 6 li dlvulg6çAo

du meio pelo qual me 68rcl de 

borrlvel. sollrlmcoto8 tio ealomogo. 


Faço-a unicamente com o Intuito 

de .er util 6s pee80ns que .~!!rem 

do mesmo mal Ha muilO que era 
 Tem umaconhecido em casa como dcent. 
do Rllparêlhu dlgeetlvo: cElte <o tIre 
multo do estoIDbgo' . dizia minha 
tleobora peDeliz~d8. perna só e 

prega a 
fôr~a 

SHANGAI, 10 (U. P.) - o 
sr Seigo Nakano, presidente 
rio Partido Direitista Agrario 
Tobolkai, de Tokio, em dis
curso, declarou entre outras 
coisas: .Cumpre pensar que 
o ministerio das Relações 
Exteriores, com sua atitude 
no caso da canhoneira «Pa-

AUGMENTEM SUAS g~tó j~~ã~~!~gisri~~~uI~p;~:
VENDAS ENVIANDO sentou dema8iadas e preci-

DR. CARLOS DE FREITAS pitadas desculpas desneces-AS NO MM . sarias>. Prosegulndo, decla
gl~:: r:~tf<Íu~;I:Ii~~D~gn~t:t~t~o~T~ rou: .No occidente, si alguem 
provocava·modIEp.psl.,delx~\·u ·me apresenta desculpas, é por-

E O ENDAS URGENTES 
' Ia COMDOR_ludlapoato, sentindo 11m peso hor· Y que reconhece a 8ua falta, 

-Ivel na Meca do estomago, uma e, portanto, si o Japão não 
azlÊ à~a~~ft":~:lo em dIante os . --'- commetteu falta, não deveria 
malea ae aggravaram tanto qUI' L A apresentar desculpas». 
me fizeram penhar até que II nb. I Svndicato Condor tda- .gentes I Disse mais que a campa
~~r{: 3: ::~o~~~~b~v~l1gar:U:I~~ Carlos Hoopcke S.A. Rua Conse· feh~J:rr~n:sac~~oae~~:6~ae:~ 
cera, pola IA Unha feito uso do In· lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 bem contra a Orã-Bretanl:a 
~aT~~:r::f_~~lf~~~~ ~euil!:'8~~~~·f~ ___. _ _____ ___ . e Estados Unidos, os verda

~u:::a~I~~°cied:x'::rl~~~\~~ ~mlt": :~~::tui~~,::ig~~e ~~ Je~~~: 
fr Clntra· c~n6elho abençoado I .•. _ _____•______. vista que teve com 08 srs. 

1tgf:r::r p;.~:o~~aVI~r~~g~~ce~: Hitler e Mussolini, aquelles 
tomago, a dór de caboça, o. desar· dois estadistas declararam 
fanlo. gnatro-Inl"sllnals loran, de- que a Alemanha devia ex·MEDIDORES DE LUZ
aapperecendo, e, agora. depoIs de . pandir se na Europa Central, 
:~~:·r:~1~~rinrn~:~u:.:.ra~!lr que 8 a !talla no Mediterraneo, 

dO~~~:~e~, ~0~~rU~8rn~~:. ··!e~: Precisa V. S. de medidor para sua instal- :IG~~~~~~fa~~~~ ~~ s:!r:~~ 
:~dge~It~~~: v?: a P:l~\f~~a~~ieea~ lação? Procure obter na INSTALLADORA Finalmente, o sr. Nakano, 
tar oabeneficlua que me trouxe o DE FLORIANOPOLlS O medidor marca que s6 tem uma perna, re
::,x~m~n~~~'::s::C:~:)i:,oIE,m~~ SIEMENS, com absoluta garantia, porque ~ôr~:~~~~uim~e:j~P~~eo~: 
::::vfJt'::~~'tr~~:n::~t:e:~~a.::~~ R TraJ·ano ~1 o melhorphone 1674 nteamViOaSpbritlajnniaCmOS ttranspor
lei do I Intestlao! e do 6stomago 009" V--i6 rov s on en os e ar
ta::ld~'i:f::á r:~:~~~ó,es::"8:!:,ç~ I'l.......:::~_____________-...;......;,.;..-~ Imas para o Kuomintang. 
pUblloar oomo um aervlço 6. huma
nIdade lo!fredora>. 

Quer ser feliz ? 
Em negoclos, amores, ter soro 

te, saúde e realizar ludo queDr. Joaquim Madeira Neves deesja? Mande 1$200 em seltos 
e escreva ao prof. Omar Khlva, 
Caixa Postal, 3407, Rio de Ja·Dr. Augusto de :M:edico - Oculista 

Pormado pela Paeuldade de Medicina da Uolvershlade neiro, que lhe indicará o melodo RIo de Janeiro Plula de obter triumpho, prosperida· 
MEDICO Tralamento clinico e ClrUll1'leo de lodos ai molcallas de, fortuna e saúde. N!lo hesite. 

doa olhos I- DIeIcII de 1111110111 CUtlO de aperfelçollmeolo Da e~peclalldade, com o dr.Puto. Paulo Filho, DO Serviço do Prol. Dllvld SlInsoD, no HOI· VENDE-SE ~~t!,!:3~- ...... - pillll da Fuad6çlio Oillfrie-Ou'DIII do Rio de J/'.Jnelro ~mJ~~:~r~s ~ru!~~n~à P:'~
(0NStJ LTORJO Complelll appar!lball'em pnra exames de 8ua especialidade 

RUI Victor Meirelles n. 26 Electrlcldade Médica, Cnnlel! Oerlll dade de BIguaB8u com duaa 

..............ga........--~ 


Clube de sorteios de 
mercadorias 

Mais um formidavel sorteio 

AI~r8 ~:III'III 

~reve 1O:IOI'II~ 

(ontribui~ão 1$000 
. Formidavel. .. Fant.utico ... 

Si a lata rlCio trouxer "o soldadinho. nao é FLIT 

Carlos Hmpcke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLIS 

FiUals em: B1umenau, Cruzeiro do Sul, Lages,

Laguna e S. Franclsco-Mostruario em Tubarão 


REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
DOfS modelos (de 90 e de 120 litros) 

limbo. de uma ecooomia lurpreheodeole, pola, em 2" 

horas CODaomem meDOS eDergla eleclrlc/'.J do que um 


ferro de eOl/ommot em 2 hora. 4e serviço. 


Mantemos em depósito todas as p~a8 sobre
satentes e mesmo mecanismos completos. 


em casoS de deaamlDJol 011 proprlelarlol ser80 allen. 

as 10 1/2 e das 2 as 4 horiS Coollullas dlarlameole das 16 6s 18 

Tel. 1406 ~:S'::a~~1::~~~a~,:!;~r;!' r:~: :1~:d~n:rr:e~:~~m::ledc~~i:,t~:~etI~!da!~rl~~r:::::~'::::CONSULTOIUO RUII J060 Plnro 7 aob. Teleph. 14&6 
Realdeacla: Visconde Oaro to cerrado. Trata-Ie com o serem cODurlado8 em Mo Paulo ou no Rio d, Janeiro.RESIDBNClA: RUI Tenente Slhelra D7 TBLBPB. 1121 ~rnt!~I~Jo(.!:::~)~ ruav~~~ 11_____________________-' Prelo • .42 - Tel. IM' 

d. 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:prome.aa


(; o ESTADO, .11 de Março de 1939 

.;. · h" 111 Dh,."'....n.... II
Ultima ora esportiva . l~:==.-~ '! 


---...;1 Oapoi, da longl oultnci., 

JOln Crawlord Vii 1..« 'UI


Vencendo O combinado paulista por .renlrá._ no C.,tIZ. A M.~ 


Iro deslinou-Iho um Iilma d.
3 a 1, a selecção carioca, conquista o vr.nd•• pOllibilid.d.. popu' 

I....: Folli... . N.lla·'ce
titulo de campeão brasileiro em 1938 'PP..ltOIO Iilme o.lrurlo no 

cinaml li b.aerina do sol.. 
S. Paulo. 11. - A partida nas hostes bandeil·antes . .. que tim ...1 nom.: -Ice TODO~ gosLa :n dnlioalissimli do Campeonato Carvalho Leite que no 1 o pe· . Folli... . A linda Crawlord. 

(·:lIa ran;, d(~ Brllhma. Brasileiro. realizada ontem. ' riodo nada fez d~ noiavel, que '1 iniciou nOI .. da" 
Tudos :-;abem qUf" Ú o{: noite. entre ji8uIistas e ca- ; recebendo optimo passe de c:in911t ~ vai volt.r lOS .IU' 

riocas. constituiu um opti- I Leonldas. consegue modificar v.1 ho, a queridol .mbienle . .. . ml·ll h.lr refrescu . So

mo espectaculo do esporte- , o «plllcard·. Continua a pres Agradaró? Decorlo. Ninguem bff~llId(l no l.f':mI1u tIo 

rei. pOis registrou um cO- , silo sôbre o arco de Juran mli, doI.di do que Mi" cal or. (;lHIl'un[1 da 
têjo dos mais interessante3,I dyr, que pratica lindas e CrawFord plll OI Filmes do I/rlllll/lll é umll bebida 

gon.ro: Ilegr •• Igi!, bonil•. !!o' llduvcl (' d e i íc iosa.~i~O ia~c,:~vi~een~t:o ~a~~~;~ ~ ~ft~~r~~~aê. ~,:~f:3~stl~:e:~ A lU' tlr.ntrée» Vii I.r ,.n  Fuça uma prova!
techniea. o que trouxe a for-I as rêdes paulistas. aprovel llcion.l. 
midavel nssistencia presa ao tando·se de uma falha de 
seu desenrolar, do 1." 1\0 últi - Carnera. para consolidar o 
mo minuto. triumpho dos cario<las. R,A.OIO. - N •• ond., d. 19.76 

Justo é assignalar que Destacaram-se na turma mlt. ou 31.55 mlt.• a .'Iação D.· 
a victória espectacular dos local: Jurandyr. Brandão. Gra- venlly. d. Lond,." I"adi.,•••1. ~ ~BRAHMA 
guanabarinos. pela contagem in, Mendes e Araken; e no noil. o ,.gulnl. p,og,amma, hOll' 
de a a 1. muito enallece a nando vi~itante: Aymoré, Do· ,io dO~2t'~IQ.oR.I!il'~,iO de Lon
turma carioclI. pois os hao· Jingos. Florindo. Canale, 2 A,'nd .. no. estalel'rol, o «P·steur- "'"'I V' d lIeirantes. ao abrir·se o se- Leonidas e Carreiro. d,.... OI " .... 

~~f~~p~:~i~d~'R:8e:i~~:ror~ eu~~J~id:~el:~.~en~~~s~:!: riO~o~~~Ia;-.·~~~~::::d:mV:: sendo destruido por um incendio I a 
temente, com todos os seus superlotou o eltadio do Pa- ri.d.d .. d. B. B. c., sob a ,.gon- SAINT-NAZAIRE, 10 (u./darão a sua construccão. 
homens seriamente empenha · lestra . Calcula-se que a ren- cio d. Chirl.. Sh.dwell. Apreun- P.) _ r.rrompeu violento iu. O fogo se iniciou em uma -- 
dos num mlllhor resultado, o da tenha ultrapassado ~ 200 lição d. John Sharm.n. cendio ontem a bordo do no· das chaminés. Argumento 
quadro carioca c.hegou a SlII'- contos. 21.30 - Sporl do dil. vo transatlantico rrancês O ser"ico de extincçüo de indiscutível 
prehender o seu aguerrido A grandiosa peléja apre- 21.40 - Noliciorio em inglo•.•Pasteur». destinado a subs. incendio do proprio Arser
contendor. conquistando nes· 8entou o seguinte movimen · 21.45 -Sign.1 horario de Greon- lituir O «Atlantique». tambem nal conseguiu !lominar o fo
se segundo periodo dois ten· to technico: CARIOCAS - wich. dev.>rado pelo logo há pou. go, quando as chammss se Com ar decidido. o Maneco, 
t08. com os quais logrou mal'· Faltas 11: Toques 6; Impen- 2200 - Big Ben. Um Recila cos annos. approximavam de uns tan- filho de um jovem e nolavel 
CSI' expressiva victoria. dimentos 3: Escanteiús 3; e por Elhal B..tlolI • RI. Roherl- _ ques dt> petroleo, ameaçando homem de lelras. procurou o 

O jõgo de ontem teve um defesas 14. - PAULISTAS - .on, • doi. piano•. M.rcha lurc. SAINT NAZAIRE. 10 (U. explodi-los. pai e lhe dt<larou resoluta
desenrolar interessantissimo. Faltss 17; Toques 3; Impedi- (AI Ruin.. d. Alh.n..) (B..lho P.) - Informações officiais Em quatro lIoras .1\ tarefa I mente: 
A partida. do principio ao mentos 2: Escantei09, 6: e De· v.n, .rr. C..I Therm). Chorai (B.ch. dIzem que o incendio irrom. dos bombeiros termlDou. sen - Papal, penso que vou ca
fim. (oi equilibrada. com bons fesas 12. '''. M..y Howe). G.votla (Gluck. pido li bordo do «Pasteur. do annunciado que o seu lan sar. . 
ataques de ambos os lados. A assistencia carregou em Irr. Do.bb.r) , Estudo om Terçu roi completamente extincto. çamento ao mar s~ deverá - Que dizes, meu filho? 
embora se notasse no 1.0 tem· riumpho os jogadoJes ca- (5.inl ,S.en •. "". Ri,l.r). Romlnco Os prejulzos são relativa- proces!lar no proxlmo mês I Queres casar? E com quem? 
po superioridade techllica do riocas Leonidas, Aymoré e (A"n,ky). Phonllli. d. Concorto mente pequenos e não retar- de Junho. , - pergunlou o p~1 sorrindo. 
bando paulista. e na 2: phase Domingos. ,ôb" Ihem.. d. v.l...0 Moree. ' - Quero casar com a võvõ I 
o mesmo se dando com a - so' (Joh.nn StrIUII. Irr. P.vl.). - .Oh I - fez o genitor do 
turma carioca. O campeonato estadual 22.30 - Big Ben. NOliciario em Maneco. fingindo seriedade. 

Os visitantes começaram e m ch "panhol. Nol.. Semlnai, ,ôbre Dr. Pedro Catalão Clín~I~ur:~~iCO' Como poderei eu consenUr que
mal. pois logo úe inicio sua m ar a... o Mercado d. Carne. cases com minha mal? •. 
defesa foi empenhada em Realiza·se hoje, ás 16 ho· 22.45 - Noticiario em porlu- das molestias da cabeça e pescoço - E por que nao 7 - re
momento!! de grande perigo, raso no campo da Federação. guil. plica G garoto Iranquillamentt.ESPECIALIST A EM
IIté que, aos 17 minutos. Te· nova partida entre Avaby e 23.00 - Big B.n. Fim d. lranl ' Que me Impede? Vossê tambemOLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOSleco conquista o L" e unico Cip, que disputarilo os 36 millio. nao casou com a minha? . . 
tento dos locais. Recompen- minutos restantes do acci Consultorio: Rua Trajano, 18... Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas ..\XNI\' ERSARIOS 

pouco a pouco reagindo, con· último, em disputa do cam CINE ODEON - A', 17, 19 • 
sando-se desse iosuccesso [oi dentado embate de domingo 

Passa, hoje. a data anniversarla do " 
seguindo equilibrar a toada peonato estadual de futeból 20.30 hor....A.e. n.gro," • I sr. David Candldo da Silva, repre

sentante do «Lux-Jornal- em Flodado prélio. de 1938. continu.çio d. .0. perigo. de 
No 2." tempo os cariocas Si o <placard» não se mo- P.ul!n... nopolls e agen1e da grande Cern)a

reagem brilhantemente e as- diflcar ou, então, o prelio ter. ria Hanseallca. 
signalam, aos 4 minutos, por minar com a vfctória dos a · CINE REX-A', 19 hora,• • Um FAZEM ANNOS HOJE:
~~:[:~:IO e~;at~eÕi~a:~iC~ âa::;r~~~só t!~~:f:~s jg~an~~ rapto complicldo» e .Sh.ngh.i • . Sras.: Leonol Verguelro e Marle! 

IMaltas da Silva.Representante: A. Gonçalves Santos & Cia.então chegou a installar-se «melhor de tres». CINE IMPERI,A.L - A'. 17, 19 Sritas.: Sussen Salrn Mansur, Ma;;;;;;;;;;;-~;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;,-.-;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; • 20. 30 hora., • ,A.1.gri. ,ôlt••. ria da Concelçao Oliveira e Od.\la 
Monlz da Silva. 

Curso C.tharinense de Srs.: dr. Candldo Ramos, AuhurMadureza Camlllo da S'lva, Cicero ClaudiO. De
mosthenes Veiga, Olymplo d'Avl~. li

MATRICULA beralo Gonzaga. Francisco lima, Leo 
poldo Pires e lenenle Arlsteu Candl· 

NOVA MARCA 
Achase aberta a matrícula do Curso do da Silva.de Madureza, que funcciona á Rua João 


Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas, 
 HÓSP~~DES 

ESlao hospedadas no Glória Holel,Os interessados serão attendidos na che!ladas no dIa 9 do correnle, asséde do referido curso, diariamente, das segulnles pessoas: Salomao Schame,15 ás 21 horas. Gilda Salles Gomes e Josê JoaqUim
Moura, de Porto Alegre; Joio Rlnsa, de 

52 Imblluba; Carlos F. Tar!la. da Laguna; 
Edgard (aslro Menezes, de Bomr 
Retiro; Avellno Pires (aroelro, deDetido°165 748 pneus "Brasil .. PONTA Italahy; EU!lenlo Bastos, de (urltiba;

vendidos em 1938 De Julio Marlchen, de Blumenau; e Ar
« La Corse » noIdo Luz, de Jolnvlllt. 

RIO, 10 - Em 1938. o Co R.TI ÇA
Brasil coosumiu 238.407

Paris, 10 - A primeira or- pneumaticos, sendo 172.659 ALMANAQUE DO 
\dem para intensificação do importados. 


bloqueio roi observada com Para o consumo do pais a 

o navio francês .La Corse», Companhia Brasileira de Ar. «CI~~Bm DA Malli· 

(IUe um cruzador auxiliar na- tefactos de Borracha contrl 

ciona\1sta deteve em frente bulu com 65.748 pneumatlcos Está sendo distribuldo 

a Valencia, quando se acha- ou sejam 280.;" do total aos asslgnantes do gran

va ao alcance dos canhões consumido. de dlarlo <Correio da 

daquella cldllde. Este vapor 'A Good Year vendeu aqUi, Manbã». 

que desloca mil toneladas e8- no anno passado, 40.442 Faça, boje, sua assigna

~~~~;::~~~~ód3eM~::;:~aé~~ pneumatlcos e a Firestone tura e receberá Ilquelle 

magnHico volume, tepO;,>igelada para o govêrllo repu 25.645. sltório de Informações, '" blicano. O cruzador naclona contendo, ainda, Interes
lista ordenou que segul••e santes secções de lite

S:~~dg. norte, no ratura, história, etc., etc.
que foi obe Ip---------.I 

Agora. 08 governos de Bur Para asslgnaturas: 

gOB eJParis, procuram averl 
 Representante MACHADO & CIA. 

Rua João Pioto. 5 5~:tr:1d~~g~~~8e·t!~~i~~\~~ Pessoa conhecedora do ra
FLORIANOPOLISmo commercial procura re· 


presentaçoes, dtsde que se
espanholas ou fóra das mes 
mas. SI lIe tiver "erlficado 
esta última hypothese, uma jam bem remuneradas. In

10rmaçOes, por obsequio. na A lei racial na Hungriadas primeiras tarefas dlplo redacção do ESTADO; en BUDAPEST, tO - Os es. 

:oa~~asn~~om~':b:riad~~ta~à tretanto, caso uma firma in tudantes desta capital pedi


teressada assim o deseje, ram aos seus camaradasFrança em Burgos, onde cha comparecerá e1la, immedia judeus que deixassem agalá em princlpl08 da ptoxl tamente, á sua presença. Universidade durante a dlsma ,emana, .erá a de obter cUBsllo da lei racial apresen,liberdade para o barco aprl-I••_____..(I!I.~I eIA.soUZA CRU~ · :.: tada ao Parlamento, afim de ..to!lado. 11S SOv--lI evitar manlfe8taçllel. 
I 
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