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o Esltàdo i l!t~l~rBi., .,':;\ 
desafIa a comb~a:çQo }o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 

de outras'Director-gerente; Altino Flores 	 I 
Londres, li (U. P.) - O gurar, no futuro, que a ames

ANNO XXIV Florianopolis-Sabbado, 18 de Março de 1939 N. 7617 sub-secretário parlamentar do ça dos submarinos não sltja 
Almirantado, sr. Geofrrey Sha- tão elficaz como na último 
kespeare, apresellt<ou ontem guerra. 
ao parlamento o orçamento A' cêrca do pessoal da ar
para a armada britannica, a- mada. exprl'ssou que alcança

EvitemosA França póde salvar olE'P~~8~P~~~E~~;~::;;1 complinhado de um quadro presentemente 121.0oohemsns 
lI!0strando a posição inven- contra 110.000 no anno pasmundo do abismo lao golpe de Hitler ~out~a 08 o desertol c.lv~1 que 11 Grã-Bretanha con- I sado, devendo ser augmen

PARIS, 17 _ Heuri Kerillis. escrevendo em I!~h:~~~o°pu~~ic:~~' p~~Z~~~ I tlnua occupando nos mares, Ilado para 1~3.000 antes do 
cL'(';poque. ti c~rca da i~vasào da TchecoslovaQuia. diz gllo commllnlsla ca,e Soi.r~ , I OUEM tr.nsit. de Sio anno.com seU8 200 navios de ,guer'lrim do 

que. apesar de lUdo IJIIIIDLO occorreu e apesar do golpe 1Hz que. «nnm 8Ó dlii. venh Jo.é p.rl Florilnopolis, po

recebido, .ainda acredito que tudo póde ser salvo. A COU·SIl o desmoronamento do de vêr, sôbre o môrro de 
 ~~oe~eft~o~:~~ o~e n~o~:~~~:~ --------- 
França ainda poderA galvanizar a Europa. A pscto de Mllnich e da poilti It.gu.ssú. uml grlndl nódol ~e~J~s~lu8ive os tiO já terml- Para que os usineiros 
França ainda poderá desempenhar o papel dI' impedir ca e phil080phia de Munich ' l escura. Foi óbra do logo. A. 

Embora 83 Ires potencias pernambucanos pianque o mundo c~la num abismo. Nem tudo está pel'dido. Com elles desapparece a de-I 	 I.b..edas impenitent•• dli .. 
m_as é necessarlo que Bonnet sáia do poder. Rogo-lhe e claração franco-alemã de De- , 	 ram .Ii .quell. triste chego do eixo - Japilo, Alemanha tem cereais e cuidem 
imploro que o faça. O govêrno deve sair e ceder seu zembro. A doutrina de apa-I negrl. e ItaUa - lIe aprestem para da pecuaria 
logar a pessoas que nuo estejllm carregadas com a zlguamento. que pretende es Todos os .nno., quase sem nova expansão naval, o sr. RECIFE, li - O interven
responsabilidade de um anno de desastres, a pessoas que tabelecer a paz mediante uma pre no m..mo 10cIl. .e r.  Shakespeare salientou que a tor federal assignou decreto 
estejam em situoç1'i.o d3 poderem endereçar um appêllo série de çon"es~ões ás dicta pite a qUlim.d. inutil e de Grã-Bretanha está resolvida autorizando o Banco do 
á nação para que se levante e empregue toda sua energia duras , fracassou . E' surpre-I pred.dor •. Ouendo nio é o a millltel' sua primazia. Brasii a contractar empres
antes que seja demasiado tarde-o hendente observar que cham-I pho.phoro mllFuejo, ., • in Evidentemente, levando em timos de 25000:000$000 com 

berlaln. Daladier. Bonnet e .dvertenci. do. que Illem conta a decisã:o da Ale.ma- os productores de a&sucar 
• • Hallfax sobrevivam um só logueira junto das m.cegas nha de constrUir submarmos de Pernombuco com obri

I dia ao descrédito em que cai- re••equidls pela e.tiagem. até igualar a tonelagem bri- gação para os' mesmos de 
A ch.mml, tingida peio tannlca, o sr. Shskespeare reservarem 5 o/u da area 

A ,> Caldas da Imperatriz ram». I v.ntot AVlnça môrro acim., ~anifestou que seriam addi- OCCUP!\dOl pelos c a n
• I.IIII-se pelas b.ixld.., Clr ~lOnadas ao progrttmma na- navlais, no primeiro cúrte•o proprietario desse importantp. estahelecimento 	 I 
boniz.ndo a Ye~el.çio e. vai 2 esquadrilhas de des- para cultura de cereais, ebalneario. distante apenas 34 kilometros desta capi- Dr. Manoel Pinho 
pontan... assollndo IS pe troyers e 20 navios de escól- 5 OI" de sua8 terras para atal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus 

I 
ta de novo typo, cada um pecuaria, na base de um 
de..~ tonelad~s. . bovino por hectare. 

ida e volta. a 5$000 por passageiro. 'Doenças de seobors8 -Partos quen•• cultures, que um ou 
Partida ás 8,30 da manhiÍ. regresso ás 3 horas --Vlêrf~l~~á~éd~~~~!:;t~e8- o~t~c ~bn;g.dQ ~~;mi ~rn iç 

1~0 aecorrer ae sua ex(:olllda tarde. Ponto de partida: Conselheiro Malra, ao de glsodulss eodocrlo8s. 	 novar n.qullle sítio, deslrói 
lado da Alfandega. li pUlegens e ame.çl, qUln Çao, o sub·secretário decla- Não respeita nlde nem 

CONSULTORJO: rou: «Acreditamos que a .• Aos sabbad?s, e do mesmo ponto, ás 14.30, a 	 do nio d.mnilic., "' chlcl
Rua Joilo Pinto, 13 (sob) 	 nossa Irota é tão forte, hoje nlnguem

J~mpresa Ferreira faz o transporte para aquelle Phone 1595 
rIS 	 circunvizinhas, enlre as 

em dia, qllP podemos, combalnearlo a 5$000 por passageiro, ida. 	 quei. existem .Igumu reclm
RESIDENCIA : 	 confiança, aceitar um desafio Paris, 17- -Le Petit Journal. .rborirld •• , clprichollmente,30v.- 22 Rua José Veiga, 181i directo para uma batalha por diz 	 ser Impossivel «negociarcom fruteirl' de vllor.• • 	 parte de qualquer comblna- com a Alemanha na base deA mesma prática .busivoPHONE 1.199 çllo possivel de outras esqua- respeito mútuo. Entretanto, hádeve de .er yerilic.dl nou ' Foi preso por grdtifkarl Ultrajando a civilização 70P. dras». pessoas que não entendem isso. "as zonas. 

um Funccionario público ~~~~~~~~~~I 	 Declarou, tambem, que o Essas pessoas têm olhos queE' de mist.r um. provi
PORTO ALEGRE, 17 _ O ~aris, 16 -, O. conhecido jor- De nlde vale e 	 actual systema de transpor- não vêem e ouvidos que nãodência que ponhl côbro I tes marltimos permltte asse- ouvem... 


Koennecke encontra· se preso e'?l artigo .. pubhcado por .~e 

Alemão Reynaldo Fromund nallsla. Wladll~1r Dormesson, assignatura alemã 	 esse desm.ndo. 

B •• I. o e.carmento d.. 
nesta capital, num dos XII. Flgar~», OIZ que não e POSSI- Paris, 17. - Escrevendo coiVlr.. com que o empiri. •••••••••••••••••••••••1•• 
drezell da C R R Rccusado vel viver na Europa com estes sôbre os IJ.centecimentes da mo d, no.., lavour. VII t. 
de haver t~nt~d~' subornar perpetuos ultimatos, ameaçando guropa Central, o sr. Lél'n I.ndo .. m.t.. ind.le ..s. 
uma autoridade policial o emprégo da fôrça e da vio, Kailey, UIL dos prlnc:pais FÔII ingenuid.de comb.

Reynaldo tencionava' via- (encja. E' t~rri~el ver,se \lma publicistas pro-alem~es. em ! UMA NUVEM DE 18IST(ZA :termo. • queima do. c.mpo. 
jar com urg!::ncia para a naç.ao ~epoSllárla. dos Ihesouros «Le Jour», não admltte. que e das 1I0resl•• , ji que no.
Alemanha. No dia 14 com- maiS riCOS da CIVIlização pro- nehuma pessoa de boa fé 	 IVCl.mOI • ISS' rolin. d. •. • PIIRI SOBRE OeORIelO DO POYO BRaSILEIRO, • 

sriculturl .ely.gem; conlr. a ~ pareceu elle ao D. T~. P. S. c~~cr como si não exisliss~ ci- póss~, de IutuTo, dar o menor 	 • devido' estatlstlca pavorosa da mORalidade oceaslo- • 
E. solicitou um «visto» no vlllzação. crédito á aS8Jgnatura alemã. 	 • nada pela Syphllls, que mata em cada 4 minutos um •queima abusiy.. porém, equl 

seu passaporte, afim de po- lev.ntamo. o nO.lo. protelto e 
 • Individuo em todo o palz. E' preciso reagir. Salvemos • 
der embarcar. I pI,. ell. pedimo•••Hençio • ' li nosô - gêraç1oI ~ •Df Joa-o de AraujoNilo sendo attendido á· OLHOS, OUVIDOS, dls .utorid.de. • quem al

quelle dia, devido ao grande 1 . -NARIZ, GARGANTA leel. o Issumplo.

Dúmero de outros interessa 
 : '(,Dl'4:I,I·CUJ"' : 
dOI, que já se encontravam Especi.listl do Cenlro d. Slúdl - Asshtlnte de prol. S.n.on 	 • E' o depurativo de confiança para combater a Syphllls •
aguardando identicas pro I (onsullds dlallas das 4 as 6 1/2--Rua VICIOI Mellelles, 24-Tel. 1447 	 • e o Rheamatlsmo. E foI adoptado olliclalmente no • 
vlclênclas, deixou elle a re	 Exercito como prova a requlslç:lo abaixo ••
,.rtlçlle, para regressar,se 

dia seguinte. 


No dia 16. novamente no 

iablnete do escrivão Mar
 VÁRIAS :.. '1Wa~:e::=nm ~w =. _ ..._24821lante de Carvalho, o apres
aado teuto propôs ao runc	

I ~ --- • $.!~';;- ! ia ~ •clonarlo pagar-lhe boa gor

geta 111 o .visto> lhe lôsse O ministro da Guerra fOi·. JO..Jtr-",.-Mr""·~:Ji!::-·.

concedido logo. 
 ~O~;~~:d~oCO:roo J~~~f~iZ:~ • ~_'/JIwob .~ «.;.:.: &t:'1','O eacrlvio não ligou , . ~ • 
grande importaneia á PI'O· 22.837, de 17 de Junho de. •,- • 
posta de Reynaldo e, muito 1930, que cria o Quadro de • , • 
naturalmente, o attendeu sub-tenentes, com o dlspoBto • ~ ~J.,.JU~~. ,. aW-- (ti, •Concluido o serviço, o es
crevente entregou·lhe o pas ~0:5a[l~fr~S ::»,(~~. 3~4 d~ ~;~. __ '~ _,,~. ~.~,~..:" • 

, , 8aporte. Reynaldo. porém, gulamento approvado por de· • 1oC. - _ • 
,I$'. penBando ter sido aUendido creto n. 2.429, de 4 de Mar· • 	 • 

devido á promessa que fize ço de 1931), relativos aos gra-. VIDROS DUPLOS _ Já se encontram á venda • ra ao rudccionario. deu-lhe duados de que trata aqueUe. contendo o dObro do I1quido e custando menOB •dinheiro. 
O 'escrevente recusou a qu::o'SOIUÇãO, declarou o. 20% que dois vidros pequenos. • 

otrerta e communicou o fa mIDlstro:. • 
cto ao delegado, Octacllio O decreto que criou o pos- •••••••••••••••••••••••••• 
Gonçalvell, sendo preso o 

lIubornador, com passaporte ~~~t~:bsei~c:si~:ef:ad~~bat~~ Hydro-avião-torpedel-rO"" 

e tudo mais. 	 aspirantes a ofhclal, mas a ' 

eBtes sub~lrdinados, e forma para a foArça aerea"lá trllte\..,1 ••Orl 	 circulo á parte, com duve

""ITeu .olelltel 
ce. tOUe 	

B -IraB e vantagens privativos d 
do posto. O raSlContém cêra - augmen

ta o brilho - ajuda a 
I' lei lIe .0110 Senbol, 	 Na lei nova, as disposições 
.. " 1111•• IlIITllTOSSB! ~~v~;:~:~Jen~~c~~:~~e:Ii:~: 58n Francisco, 17 (U. P.) - O major Archimedes Cor-

evitar unhas partidas exlstencias do quadro e es- deiro, do Exército brasileiro, é ~sperado nesta cidade, com o novo 
C.iu e noite ... tabelecem medidas de ex _ hydro-aviao-Iorpedelro, constrUIdo pela V."ltee Alrcral! Corp., d~ 

• Si o esruait e naS suas unhos cução. e Los Angeles, para a fOrça, aerea do Brasil. , .Madrid, 17 - A imprensa 
desta capital commenta a 	

de'gasl u com fo('ilidude e as 11 nhas A Intelllgeocia dos artlgoB . O apparêlho destina-se a carreiar um lorpeao de pode-sorte partem fa cilmente. ~nLiío a nova 7· (floal) do decreto n. 22.837 roslssimo explosivo, sendo lançado quando o hydro-avl!o pouda TChccoslovaqula com sym "Rase para Esmalte" loi leila para e 25, letra _ajO. n. 3, do Re- sar nágua. . .pathia a tristeza o julga severa a Sra . Esla "Dnsc" conlém c(;rn e lluJamento Disciplinar do E- A Fábnca Vllltee est~ con!trulRdo diversos desses apmente a atitude passiva das d{. ál:lo linhos uma superfidc liMa e xército, põe em evidência a parelhos para varlos palses da Amerlea d? SI!I. .potencias democratica5. dura - o esmalte fica mais bonito necessidade de destinar-lIe . Quando forem concluldas as expertenelas o hydro-avl!oO jornal -Polltica» declara: e dura muito mais. A <:êra ajuda compartimento privativo pa- voara para o Brasil. ..A F.ariÇi ê ia Iüg;i:êiTéà cüüseü iinlw:; quebrüd:çüsu ê-dt~r as -- ra sub-teneDtes, de cIrculo O m~!or Ç~rdelro fará evoluçOu hOJe. sObre a Exposição tiram com o maior sangue·lrio 
no desapparecimento da 

deixa-os mois viçosas e lindos. A 	 diverso do dos sargentos, a de S. Francisco, co!ncidlndo com a Inauguraçllo do .pavilhão doTche "Rase para Esmulte" é de appliea despeito da deslgnaçllo da Brasil. A varios milhares de pés de. altura, o major Cordeirocoslovaquia Quanto a esse pais, çiío foeil. Expcl'Ímente este novissi prlsllo nos termos do art 25 fará uma irradiaçãO para a sua Patna ao mesmo tempo em queseu recuo estrategico o lançou mo t.rimnpho de ent,e" hoje "indal 	 antell citado. . 'lançará punhados de terra brasileira sObre a exposiçllo. na escravidão. Caiu a noite so

bre um povo que tentava orga

nisar·se dentro de uma llmpida 
 Na .éde da A. C. I., á ruatradição nacional. A oração lu Felippe Schmidt, reallza-lIs, Or. Arminia TllltlS - lIma. 11I.81R81111
nebre que lhe dedicou a Cama amanha, á. 9.30 horaa, a 19" Clrurg!ao-Eapeclallata ASsIstente doprof. Sansona dos Communs teve um tom 
~rolmente positivos'. 

reunlao lIemaual da Allocla. C_I'" _10" 11 • _16" 11 - JOIo Plnto,7,;!'b: -Y.I.1456 
Çllo Cultural Lute DslUDo. 

_ III 
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G ESTADO:-'Sabbado. 18 de Março de 1939 
It 

FESTIVAL EM BENEFICIO DOS POBRES DA ILHA 


:~~~~:~~ ~,~1d~~·~~~~c~~a§.rl~.~~:'~'T~.~~~~E~~~~:~si!.~~c~~~:~~~~~~;~ 

SABBADO. ás 20 horas. ENTRADAS: aduhos 2$000: sritas. 1$000; crianças 500 rs, 

l-A Italia e O carvão . 
I ~í II (;1110 ~R' ~~Ins 	 I 

Não há dúvida que 11 Ale- . a volta dos vagõetl. Na opi-I U,. U~U!.... l,.,U~UU 
manha e a lt'.llia estilo SI.· ' nião dos technicos, neo humal 
periormente urmadus. Sôbre : estradu de terro poderia ser: Méllico e operador 
as nações democraticas, o ; organizada pilra resistir a I EX-Dssistente do professor I 
avanço de "mbas é indiscu i um semelhante 'O tão longo N!;:'~~il~ll~~P.,~ 
tive!. Itra!l'go. A duração média de "opec1nll.t!!. em PeItos, Mo-

Mas estarão ",lias l'm eoo· I uma viagem dessas, das mi Itest! HS de Senhoras - Uro jdições monetarias e econc·1 nas alemãs ao rdno fascis- tq;Iu -;-e~~~U:feaIG~~~:o App,· 
lllicas de.sustentar IImll guer- : ta, é de vinte dias. O trafe · CODBultr,.:o RUR Jean Plnto,7 
ra prolongada? - pergunta ' go exigir ia, para o serviço, Tel~l'ho"" 1 .64\ I 
() . Correio tia Msuhã.. Pelo : cerca tle 40 a 50 mil vagões. Re.ld""clu: H.ua VI.c(,ode de 
meu os para a Italia. seria ' Não seria possivel ás duas louro Prt:(,J, i 1 ... Tul el' ~Gü" I 
impossivp! ohtl'r n cnrvã(1 ; e . 1 pOlencia! llssociadns que 8eu 68 P. i UOH. 
jJara a sua alliada, essa cir- ; material rodante supportasse 
cunstâncla constituiria gran· o extraordinario esfôrço. --- __ .,J
de pesadélo. I 	 - I 
~~~~~i;~::A~~t!:;l~':;:~~;i~111 Siem-ens Schuckert SaAa 11, 
ção nacional, que era de 	 I 
1.800.000 toueladns em 1937, I Materiais electricos em geral i I 
mio attio!,!irá 4.000.000 senão, DIf.;'l'H1RTllDOR NESTA PRAGA: 11 
depois de 1941. I . q 	 I 

Dnquelleo J2 milhiies im- InstaUadora de FloriiJnonoBs :1:jJortados, 7 provém <lu AI\!- t' 

manha, 2 da Polonia e da R. Trajano, 11 PhoF1e 1674 

~:;~~~a dlle :!P~~C~ud~~~~~I'I\~()~ r,lO ~__~ v 88 ._" 

manicll é transportado por 

via interior até Rottenhllll, 

onde é posto a UOl'tlo tios / 
, / 

/cargueiros. O carvüo polo / 

nês é embarcado através de I 
Udynia e o Balticn, e o bel  / / 

ga sái de Antucrpill . Sigoiri / I 

ca isso que, dos 12 miíhües /de toneladas, 11 têm de pas· 
sal' pela Mancha. Naturlllmen 
te, em tempo de guerra, a VENCEDORES ENTRE OUTRAS PROVAS, DO CIRCUITO DA OAVEA - CORRIDA 
esquadra hritallnica fecharia I DO CHAPADAO E RAID MOIlTEVIDtO·· RIO, 
11 Mancha. / 

E' certo que a Alemanha 
poderia pôr quantidades de Ãgentecarvão qUllse illimitadas ás 
ordens da Italia. Mas si em vendedor em Rober·to Oliveira ~úbli~~~12

(Esquina)tempo de paz l'lIa devesse 	 Florianopolis 
despllchar por rerrovia, de I =M-'-a-'i-s-u-m-para o bloco10 a 12 milhões, é óbvio que 
os fretes respectivos quuse I BERLIM, 16 - Circulam 

J 	
GO RHEA (HROHICA

se duplicariam. Em tempo de 	 rumores de que os AlemãesE FACIL APANHAI\ UMA 	 N~o desanIme I A sciencla progrediu G há uma.luta, isso aCIII'retaria igl1ul. 	 de Memel reclamam a volta 
mente desvantagens estrate	 immedlatll. desse lerritorio 110 NOVIDAOE que re~;olveI'â o seu caso. 
gicas. Não há sioão duas li · GI\IPPE, Ut1 RESfRIADO, ou UMA 	 Reich . MaxillirJ Hl!!H1o, Carta para: 
nhas de eaminhos de ferro 	 MEMEL, 16 - Nos circu
entre a Alemanha e 11 Italia, PNEUMONIA 	 l\Js hem informados espera CAIXA POSTÀt 1849 - S. PAULO 
passando uma pelo BrenDer 	 se uma declaração de iudtl

MAS "OM~t:-lDô o F'AMOSO 
e outra pelo Tarvis. E só penclencia de Memel, com 11 

uma de)]a8 dispõe de duas par·ticipação dos l50.fJOO A
vias. habitam. 


A Italia reclamaria 30 mil 

PflIO,1Vt :DEAW~l tiO'PEWrfl~ lemães que o Em 

toda a cidade circulam ruNADA H~ QUE "fEt1tp..
toneladas (lor dia, o que e · mores aHirmando que o 
xigiria 121) treDs, sem contar «anschluõs. ao Reich está im 

minento_------_._._--_. 
Quer ser feliz? 

Em negocios, amores, tcr sor
te, saúde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$200 em sel10s 
e escreva ao prol. Omnr Khiva, 
Caixa Postal, 3407, Rio de Ja 
neiro, que lhe indiear;í o meio 
de obtcr triumpho, prospcrida
de, fortuna e saúde. Não hesite . 

! A_IR FRANCE : 

• FECHAMENTOS DAS MALAS: • Interêsse do Chile pe•• Para o a.!orte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada •• ios refugiados de 	 OS MARIDOS S~O MÃOSn • SABBADO. ás 11 horas nos Correios. ENFERMEIROSMadrid 
'Ellf:.s.irrilornquandoo,.,· 

1l0UII adoecem, e com o I": Para o Sul: ~a~~~~~~t~~fR~I~:, ~HI~:;a~On~~I~b~;i~~ : PARIS - eir	 que conseguem'(V. A.) Os mau-humor o 
culos chilenos de Paris in ornnaa Qugmen'Gr a offticça. 

00 alf licl • . Cab. 6s S.nhoras: - Brasil-Europa em 2 dias - : 	formam que o govêr'no de evitar. o quanlo pouiv.l. tiNo· 
c".s damal. t50 fac.i. d. pr...Santiago deu iDstrucções ao 'feRir. 

incammada. d. senharas 
nao conllituirüo IIvnco o · tri· 

• A G E N T E S: • 	 encarregado de Negocios em Os 

Madrid, para no caso das 	 gern ele perlvrboça•• do .aw.~ 
tropas nacioDalisltls tomarem 	 com o uso con,IGn'. do remedla 

quo 'em nO.Rom'lI synth",lI, 
: ERNESTO RIGGENBACH & C~a. Ltds. : 

a cidade, receber na sMe 	 '\lcsl'lrlude,.: Rlla O..nselheiro Mefra, 35 : 	da embaixada todas as per Ao SAUDEsonalidades do go.,êroo re·1• 	 Telephone: - 1626 Florianopolis • publicano que eventualmente DA.M.uuttR 

procurem asylo sob a bano
• delra do Chile. 

AGUARDEM 
DIA 15 DE ABRIL PROXIMO, 

lOA ...O••A&. 
 l.II~1I [~nJ111 
 Salão Progresso 

Joqam apenas 15 milhares 1 Rua Felippe Schmidt n. 5 
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ESTADO~~ 8s,-oa_svo 
Santa Catharina Eonfia na fibra indumavel dos 
~----~~ 	seus bravos remadores 

S"I'(( tlispnhulo amanh it flII ~ 1 1 sivel reallza~ o torneio poly
IigUll1! da lllgõu Rodrigo ele IC'J JIl ,ml,.,1u »: D. Felleml, Escnptorio Hcepcke X CamlStltu XUIlI'''Z, Sllbmetten-\ (hmos nUo admitte siquer num eaportivo patrocinado pela 
Fr(>itas, mais um cUIUllCOllU -! Sllntll Clllhariull, E. Santo, E. Departamento de do seus pupilos 11 cnsaios ..mpate_ Prefeitura locai. 
to Brusil tliro de R"mo . ielo IUn. ~~. PI! ui" e Rio o. d ,) Estatistica «continuos» e fltlJ'sistentes. O clube de Santl.Jigo de- Delle constariam torneio 

Participarão desse sensa-I Sul. Emygdio reappllrecerá nu I verá vencer tle «qualquer» de natação, demonstração 
cion81 eerlame uautico~ rl' - 4" PAI1EO -- A's 9,30 ho- Finalmcute, Iwje, ás 4 ho- centro da linha média e \geilO lll gymnaatica e a disputa de 
pl'esentu\~ii"s ti os E-tados d,! I'a~, . Out- I'i ~l-(er a 2 r emOA raB da tarde no «tapete ver- Paulo o -menino prodigio», Nem que seja no páu lia várias llrovas com o CODcur
R Paulo, Rio de Janeiro, Rio S l'1II pH tnlo»: n. Federal, S. de» da rua Bocayuva, o es occupará o al'CO da «elt.'gan- goiaba! so dos clubes PaulistaDo, 
(JralJlle do Sul, Sllllta Ca Ul'l- I'lIulo, BIl hia c ESl'i rilo Sun- perado ,' mbn!t: " phenomeno » te» rapll7.iada .commercia- Arbitrará a pelêjll .amisto Aramaçan, Tleté, Penha, Pa-

Im:irl~~gif'!~~e~~~t[), Bah ia e tO'no PA R@ _ A's 9,50 110 - ~~g~eerI~i~ ,\'~t~'e~~:~::im:Ê; C!' i~ lin~~;n esteA (' com os de_I~~~d~,S~re~~~~~ ~:i:nt~:: le~r~~r~':S:r~~;~friou o ope -
O !1rog rllmma c(\mp!eto das !'US , "O ut· ri;:ger a 'I rem()~ Iptorio H(l~ p eke" e «D e parla- mais «cl'llcks» do futeból In- Ide dos nossos jornalistas es r080 município_ Bllsta SI:' 'ri 

rllgatus é o segllintl' : eo!U fl lltrão» : D. Federal , mento de Estatisti ca ", delli- lel'llacional , pensam os «l1m- portivoB_ Actuaríio como jlli-lse que, durante a semana 
I" PAllEO - A 'S l-l,:lQ lio- Stinh Cr. tharina, E. Santo, E. cado á Assnciaç;1o dos Chro - pckeaoos' <\preseotar-se em ze~ auxiliares o «gigante> passada, haviam sido vendi

I'>IS, «Skifl· : D. Federal , Es- do I{io , S. Puulo, Bahia e ni&tas Espor tivo!'). 'graudisssima. rórma, de Baldo e o anão Irajâ, dois dos nada menos dei10 mil bi
pirito Santo, S, Paulo, SUlltfi r~i" !l. do Sul. Os «bmpckiunos ,. CJue inau- modo a nada desmerecer no optimoB artistas do Circo Ihetes de Ingresso, o que cor-
Catharioa, Riu l:mnd e do Sul 6" PAI~EO - A's 10,10 ho- glll'am suas «vistosas e ricas», conceito dos seus «raros» Queirolo. responde a uma renda de dez 

., ~~a:~~HEO _ A's h,,- ~~~t~ ';~~l;fi~;~el~ . llfe:er~~,mY,f ~~~is:~:~~,:rf~(:'Ç~1lld~8~~~ to~:d~~~~~ii slieos ' , por sua Vibrante ~em.onstração CO~!~~sa, sem dúvida nenhu :-i ,[,() 

ras, .f)ouble SckilT,, : D. I'e Santo, /{io (L do Sul e Inde já tl'8dicional na zooa vez, est ~io confiantes na sua de solidariedade ma, uma elegante demons-
IItml l, E, Sauto, Bahill e /{j" 70 PAREm - A's 10,30 ho - da rua Conselheiro Mafl'u, -possivel» e estrondosa vi- S. Paulo, 16. - Devido ao tração de solidariedade, já 
(l. 	do Sul. I' n~, "Ollf-l iggel' a 8 remos»: Munoel Felix Cardoso, o ctória. temporal caldo ua tarde de do- que aquelia renda se destina 

3> PAREO - A'~ 9,10 IH) D. I~edera l . R Santo, S. Pau novo cOll ch não tem poupado A «numerosa ·, torcide. 110 mingo último no municlplo exclusivamente aos nossos 
r'!K, «r)nt-rigger u 2 remu:.~; 10 t~ !~! O O. do SuL . e~ro r~~o8 I.lt! f lh fB.zer brilhar a. gremio dos mappas e logari-. de Santo André; não foi poso irmã:.!5 chi!enos, ~!ct!mas da 

dolorosa catastrophe de há 
pouco tempo. 

Infelizmente, porém, o mán 
tempo impediu a reali1açãoESTAVA MAIS DO QUE CERTO do certamen, tendo sido trans1\'Iolestias dos rins e coração ferido para uma data qu~DE TER UMA ULCERA NO 	 o TONIGARDlUM tonlco dos rins e do eoruç~o limpa a serâ opportunamente!desi"na 

- ESTOMAGO bexiga, os rins, as uephdt, ., areias, COUCli8 ronat.; augmenl8 a_ 

urlnlis. 'l'Ira a8 Incnaçõe8 Cl08 pés e rosto, bydrop;las, f .. lta de da, 

ar, palpitações, dOres do coraçao, aalbms, ll ronchite astbmatlca, 

arlerlo-sclerose. Novidades do futeból 


PiC2adoB .enbor~s: 	 I Remedios das senhOl'asA. A MezzPl & Li:t. Ltdn. 	 i ilhéu 
\ 'l' T1ho p' J ~ um dovor tl e gratit~ A.o r!~r 1.! (,Uht':CI-	 E' o tonlco utero-ovarlo SEDANTOL que restitue a Baude 

mento ti VV . SO:; . dof. maguUic.J tJ l'IJsultados que O~ perdIda: pela anemia, paJ1\dez, magreza, lastlo, nOres brancas, Consta que o excellentc 
,Papd a Ba !:l k i.'ts_ nH~ pr~lp íi rcionú.ram . regulador das visitas, cera daa doenças do utero, ovarlos; evita dianteiro Sapo renovarA liUll 1Solfr·,ndo horrt.clmcut'~ do ostomago. eolar.-do I 	 a8 hemorr-baglas, antes e depois do parto; contra todas a8 enler inscripçlio paramal. <lo que " OI to de ter um_ ULCERA /I devor~r mldudes das üenboraw de qUlllquer Idade. o "Ava~ 
me R8 cut r.l~ l.Jaf', rceuni :..\ Of • Papeis Benkds., d(l s O Figueireese tenciona rea 
lIIudldo de /lulro. productC/! usados sem re. ultndO·1 Iizar uma excursão ã cidadeLesões do coração e asthma 

E o@ .B8Ukcts> 1'''''-- 10 ,'e;,lrucnte ml1"ll osoo. 	 Use a CACTUSGENOL Especllloo do dr. Ktng Palmer; de Itajaby, onde enfrentará o 
Sinto-me livre dll todos oa "ol!dmonlos e coUl um 	 contra bydropsla@, pés Inchados, falta de ar, palpitações, baU «Lauro Miiller •. Anirmam OI!
uppetite Hssmstar!Oi"; j({ engvrd~ 1 Uf\'fje l(ilos c con- manto dus velaa e arterlaR, b"oDnchlte Ilstbmatlca, aneurisma; 
tinuo ut"'m d.il po ~to e csd:t vez mais ior le. I syphllla e rbeumat!@mo, latões, cansaço, urinas escalsa6 e d6rea torcedores do campeão qu.. 

Com o~ IneU3 agl'sdeclmcutof:, Urmo-me at no c(JrnçBo pontudns nos rins c Inchações, o atllletico arqueiro Vadicu 
teneloBao·cnte. (li) r.ll ISTO'fE:_ES CmILO. nAo abandonará o clube deAos fracos e convalescentes--- ---- - - _ .. __.- _.__.-- - - -------- -	 Walter Lange.Devem UBar o STENOLlNO, Que faz engordar, augmenta o--------_.._--~-_.......~=- vimento. A n1í~ vIgor d08 musculOd e d08 nerV89, Fortalece o sangue nas pes - O Tamandaré conta na 


nha tarefa diaria é enor soas anemica • . Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmõea doentea certa com o concurso d08 
tl'1e e eu não posso por oom pontadas, t08S0, doros no peito e nas costas, peroaa Iraoas jogadores Damata, Mirinho, 
tanto adoecer. Para go	 Gellego, Braulio e Chocolate , 

I 
IIngua suja. ~'ura 11 neuraslbcnla, o desanImo e a oyBpeplla, e a 
couvale8cença () raplda_zar saúde c renovar sem	 Estamos esperando a horn 

pre as n1inhas forças, Syphillis - Pene - Rheumatismo de a «onça beber água», paru
escolho todos os áias para 	 então crêrm08 nas Iliiirma
as mi.nhas refeições, al Graen~ :JrlaRO~~il~It\~: ~~IJ~~n~~e~a:~:~lll~o :~~~~~!. t:~~~~ çõea do Apostolo .., 
guns dos deliciosos pra  ~artbro8, esplnbas, Itstuhui, purgações, ferida.Ei, CIncros, eaoro

pllulas rheumatlsmo. Unlco depurallvo que limpa o oorpo, tonl
tos, prepar ::\dos COIn a 1101\ a engorda, 	 Coisas que incommo
" f •. rn a d a MAIZENA Deposllarllls: todas 8S drogarIa. de Silo Pllulo e Rio. 
DURYEA - () producto dam... 
que gera energia. 	

(l- O Nobrega espalharAS SENHORAS DEVEM USAR boato alarmante dl! que I)• 
CUA,T1 S! _ T.remo. Em 8U,1 trolle!te intima ~. órr.ente o MEIGYPAN, de Figueirense Iria inaugurar () 
rnui lo p r /Jr.f) r em t'o m e tter grHnde poder l1yglonlco, cootra mole8lias contaglo!f.l8 fatrato do Apostolo na sall1A CAIXA SANITARIA KELLY lhe lI/n tUi.t:: rnplnr fio .nosso e 6uôpeilr.s, ir ritações v<1 g!oflls, corrlm~nlo!l, moles de honra de sua séde 80clal. 
novo U,' ro "Race it lu dtJ 
Cozi llha .. .E' a última palavra no genero tl6b u(ero-v .glnaie, melri!e~ e todê! eorte de doenças - dizem que o alvi-aegro 

locnls " grllOde pNservlltivu. Drog,~rjn Pacheco, Rio. não realizou seu costumeiro 
Simples como um brinquedo de criança '\I .\I;~I·::'I'\ IIUASIJ. S. A. treino de quarta-feira por 

C~I III l~fl41111 ~'n:l - ~~u I'ftt.ll" ==~~~~~ ab~lu~a ~~t~e1?e:ÓI:~OhibldO 
NOML_ _ ______ ·-:"'1.ClIIil.~••n•••".III[;;:W .~~ 3:~:~~~aj;I~8d:;id~r:~:~ 
••O"'ÇL___ __. 	 atitude «calma» e «apazigua 

dora- demonstrada na últimaTo~a em~uti~a na pare~e 
40 

UTAOO._____ __ _ _ partida Avally x Cip. 
- às flores que o FloresBelleza e efficiencia incontestaveis ~~Ô~U~[ '0,NÓME "DURm" desfolharã hoje sôbre o-onze.. 

Fabricantes: tO ACAMP."MENTO INOIO do «Departamento de Etlt!\
EM CADA PACOU tistica-, 

- Procopio ser conelde 
InoffeDsiva aos dentes - rado o -mais> dedicado ::IeFundi~ão Ciuanabara tensor das cõre8 avabyanas.Não queima. hoc •••Rua da Gambôa, 114/118 -- Rio de Janeiro Zé Zinho 

A' venda nas casas do B~~r ~eA;ri~~t~ !~Ip~~~~~~~===~-~-~·~- - _· ~~· --~- _ -~~~_·~-~--~ramo 	 - -~-~··- -·_~ ~·~-~·_ -· - · ··I 
Santa Catharina 	 Parteira e enfermeiraAGENTES: D. Morilz & Cia. Dr. BulelG ViaM. diplomadaDISTRIBUIÇAO DE

Rua Felippe Schmidt, 39 . - Florianopolis DIVIDENDO -0 Flora Müller 
1:::::::::::::::::::::-,,::"':""::'"':"':'-:: ::::::::::::::~ Ila~.,s~~~iC~I~ ~~éd~~nt~Ot~: Jo~~n~~~r~~ tafs: Rua Tiradentes, 17 

~~:[~~aq:eVi:~áa p~e,;a~d~~C!~ brado}. Consultas da 96 aov.- 5 DI.•1l1li' 1018110 
sua séde, á rua Trajano n,a t iH 8 horas da tar- ALUGA CLINICA GERAL PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 	 16, os dividendos relativos ao de. Aos pobres - I -SE Curso de especlllzaçllo

Nlo faça experienclasl 	 2.' semestre de 1938 (20.' DI- CODsultas no Hospt- Aluga 8e um apartamento em molestla do Pulmllo, 
VIDENDO). tal de CarIdade. 's proprlo para consultorio mé-

Florianopls, 13 de Março de 8 horao da manha. dico, am casa de enfermeira, Tratamento moderno da 
Tub9rculose1111 s8: fLIXIB Df IUSUfIII 	 19~q. CONSELHO DIRECTOft.!!;; ..... _iiiiii_""""==r.....""""!!!!!!!>,., RUA Til'AltRntAA. 17. 

100 3v alt.-3 98_ ____~ __:~~~_~~__ ~~-:-:4 I BRONCHITE-ATHSMA 
DI Pbarm. (;hima - /0(10 ~Q IIl~Q 811~elrQ PNEUMOTHORAX

--=""------- ----_ ..-CtmbatI a SYPHILlS • 11 RHEUMATISMO 	 PRECISANDO Consultorlo: R •• Joio PinVende-se uma casa VENDE-SE 
to, 13 (Sob,) -P.one 1595,111 TODOS OS SEUS PERIODOS I há um anno 	 construlda, sl- uma casa com grande cha

tuada a rua Plazza (Estreito), cara, engenho e multas ár Resldeneia: Hot.1 GI6tI. 
com 450 m2, tendo água e vores fructIreras, Tratar com80 ANNOS DE TRIUMPHOS I 	 P'-e 1310
ó88a sanltarla, Tratar á rua Antonio da Maria, Canto da 

TEM o SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO 	 Tlradlmtes n. 3, Florlanopolis, Logoa COIIIUItIl. das 13 as 15 horas. 
47 3OV16 lOV-9 G-P. 
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Seguros Terreatres e Marifunos 

Ç~illle.1 R"I:&:zdo R~ . 9.000:0OC;OO!) 

Capila! I< Rt<::;vú~ R i!. 57.000:000'000 

B~ns de r.:::!z (9r ~ r1!O!l e r :·rr.? n(:~) I?':!. !6.064:~OO$749 

Seguro" dfec!ur.dos ~m 1931 R" :1.169.677:1õ4$8b~ 

Ri:e~ll.,.~ 2.m 1087 . R". 22.M5:t t t $090 

Slohllw~ ~'dgÍ}~ I::IIl 1!i37 R3. 3.797:1\80$050 


Opera com as mais modicas taxas em 

todo o territorio nacional 


CIl !XC. posta! /9 ·-Tclep/wn<, /083 · Elld. Ti!I. cALLlANÇA. 

, Es'olriptorios em ltajahy, Laguna e 

Blumenau. Sub-Age.nte em LagesI.. _~-:.)- . .- - - " 

I '1 
CLINIlJA MEUlCA lIlI 

OE(tAL
Ü l;j(> u!ra:\ d ·· ~ 10 ih 12 e 

d..." 16 ~1~ 1~ ~i:f:;(l 3 
INS1'l1'UTO DS FJ..CTUOCAR

:
O advogado -11 Sandalias l>IoGtt ,\pm,\ CLIHlC\ 

Curto do aperfe!çoaillt':.Dto em 
dUl'nç". ti" cot"-ç~o (lilugUOM'
t:CI) pri:cl~o d~u'l mol~8tla;J Cli.f-o

de firas , }m~~!~~o~~~~~~D~~~!~~Ir~Or~!t~:!r 'Ii para verão dlRcua por ire..;udns eJech'lcoe:)

I
do Calodo que COallllQlIlI atrcer sua profl81110 perante 8 

CW~~tA~FDÕI~V~,f.t&\lJ().

Côrte dt: appellação Cf\LÇADC)S NmWOSO 
UAtilNErB DE ELl';CTRO· 

TEUAE'IA--~---- de todas as....;.;-- -O;'.•;;. • .;;.._ .. ..-. ...;;;;O~;;;__-_-...;..;.;... ----- .. '- • quaHdades;......i • .;, -. ;;.;;;.;;______....- - .---- ..- - .i II Cn~&. curtas, n alo" ultra-vlo
lot=u, RpjOG lIl?ra· ...·ermelbotl tt 

EI"cldcldade mMloa 
TAMANCOS MEXI· tabcratorlo8 de MJerosco-

C.I-"\NOS para pia c Am\lY!!l1s ClllnicaaI Para a SyphiliS... N,ão 
EX~m0$ rio st!Ogue p:u-a dia
gnostico da "Y!l1JlUa (r~llcçõo" 
de Wus'~rm"nn .de Hecbt 

PRAIAS DE BANHOS 

Cinto~ - Chinelos - Bo TEU, KilhD 11 Saobe ZorlloJha nenhum igual I DllIgr.onllco> d,o lmplllodl~mo.
nés - Luvas, etc. ~t~~l:nmed~eU~~:(re= 

o sr. Mi'lmIllCl Rodr;gue~, ;;rtlt;ts grllph'co, de Allobela Zoodeck. pa~a dlll'Artigos par a sapatei  ri0tllCO l;ltllcooe d'l gravldea).mullo conlliôI<rado em O P :dr,tç , Rio Or~nde do Sul, ros e selleiros 
Itll~H,ve: ~;!~~e~iI~'inSJ":no :·~~&~Qu:;

«Cumpro um s~~ri.ldo dever de ll"A!hlãO lor pe",!uI.... piil'8 eluoId"çlo de 
nando palblico que, 68 hd~ ~"zo [xcellente eaudc Cortume e Fábrica dlagnoatiolltl. 

devo ao milagroso «GALENOOAL.., o que! me t!l  de Calçados Fetn. Machado. 6 
minou 11 SYl'hlllla qua me IIrluin~,v&, há b~l lilnte tem hlq,hol!\: 1.195 
po. Julgo I!lmb~m DiCerl!arlo dectórllf IIUV. de todos ,~ BARREIROS)~ fLORlANOPOLlS 
OI medlcllmm'oll qu~ IOmel, o «OALENOOAL,. 101 o 
unlco que ODUOU dll fórmll ,adicel, por 118(>, elfirmo 
que NÃO HA NENHUM IOUAL,.. 

(Flrm'l leconhedd.\) ,-<'1 .-,~·) ·r~ 
tUrJlE IW~IFIU(AO

O er. Florenllno AgulGr, re.!'d!'nle em PlrilllllY. . &f.'l · ';J '.'..' &~ fn;2~tiicidIlSA.L~eureux lOS uIU••• TlSRio Gande de 8u:, diz: f:rft!i'JfJ!'es 
S!)ffrl~. desdt multo3 IlnDO~, de nm corrimento Depósito: Rue C. MãF", 39do D!lrlz (OZBNA) li lé d~SaDlmi)do de me curAr de nôo tIl] IlXJlnpUI'Dm COlfl r=.:~ 

1110 ImporlUolI moleslw, lomel o «OALBNOOAL. do ..~.e..'~.-."" 
~,.. ~"dr. Frrderlco W. R(lmeDO, 11 con~Elho do meu PllrtlCU 28 

IlIr amlgll Ir. cilp!llo Jo~' Maria d'Avlla Ourcle. e ....-............. 
----com 3 .frllscos apenas flqUlli radicalmente bo:n • pro· ----......-.--_.fundllmln!e grato 6 esee exlrno,dioarlo remedio". 
(Firma reconhecido) ~==Antenor Morais ...---......-Hole Que I~ lucle deae,sptriJdamente coulra Q .~e~."t"","" 

I.rrlvel ~Y'HILI5, 1ue pouco a pouco, Tele aulqull Ci rurglio-dentista ..... ~...,..~......~~,... --""
llodo 11 Humenldade, dellcabrlu lIe, felizmente, a arme Trabalhos modernlssi
mais a1lrprehsodente e poderosa parll de8lrul-Ia que é mos. Pontes e dentaduras .... ~_t.c..---"'-o IJrllade li abeaçoado depurativo «GALBNOGAL.. anatomlca~, em todos osA --- .......~ ...~.
C:ODnrmaçio poalllva delu verdede eal6 aOI doia 111. materiais adoptados. ........,~~,... 
'Uladol IdmlJ. HORAR10: •Das 8 ás 11 e da8 16 

Encontra-se em .todas as PharmacJaa ás 18 horas. A ECLECTI--- C!do Brasil e Repub.I.1cw. .Sul-Americanas. RUI P. Miguelinho, 6 
N. 66 Ap. L. 1); N. S. P• .- N. 9Uli 

71 Si a lafã nôo:tl"c)uxer o 50lcladrnho, nào é FLIT ==-~-~T-4~ 

,• 
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o BSTADO-Sabbado, 18 de Março de 1939 m b& 

Ic) r~~t P;c~in
Úi::~ ~$:~,;;,:,:: 

Rod3cÇ!l.O o O!!!c!nila Á 

rlia Jo".O PiuLO u. I :; 
Tol. !\)12-C2:. p f:~\!d lS;; 

:"3~!ON"'1 URA:! 

Anuo N. COf'Ite:I: 40$000 

l l :···································:11 

I I ! [mnresa Nac. ~eNav. "Hmncke" ! 

I• •I! Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl ._ 

11:1" Hcepcke" e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor ..Max". 

'. I' 	 I' • 
;:I ~ 	 __ .•e 

'iI.Y 

. : SAlDAS MENSAIS DO~:l~~ u~E .~L?RIANOPOLIS : 

~-.t_____=-_____~Cré~ito Mútuo Pre~ial 

Clube de sorteios de 

mercadorias 
Semealre 22$000 • 	 • 
Trimestre 12ID'lO • Linha Fpoiis.-Rio de Janeiro 

IILinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis- • 
.:~:'ero avul.u c~~~ ., Escala lIajahy-S. Francisco Laguna . 

li Transpo r~es S~~lt~~~SsagCiroS I Escala São Francisco 8 
No 1,~te;jQT : I., e carl:as. Transporte de cargas Transporle de cargas. • 

~'::.Ire t.~ 8 	 e 1 
Trlme8tre 1õ$()O{) $ I. 

AnnUMfo. medlanto cOlltrr.ct~ : P aq uele '?iil:l~:;:::: :~i r,~~~:tc7 : ~:x . pa:::le2:~:x. : Mais um formidavel sorteio
i 

.. -Anna." 23 	 • 
O. ~~!~f~:~\~:'~~'3,,~~~SJ~:~lcn G S;lÍda á I hora da madru gad a. 	 • 

• f I d S . S,lid~s ás Hl horas p. m'l Saídas á 1 !lora da _\ 
;\ dl;e~ú ll&O OI> tesl'ou.Huiiim. r~~ ~~~~q~~ 2~ h~~~Sp~~~a~:~~ 	 •. madrugada. 

pelo·arl~:~I~:.~~~j~i· nos. peras das saídas. •
----------:I Oitk ns ele embarques ate ás IOrdens de emborques até IOrdens de embarques ate •'!.

••' ! 2 hOfilS das vesperas das ás 12 Iloras. ás 12 das vesperas • IIOfa ~:OOO'OOO
----------- sa íd as. 	 das saídas.: .--.. ,-- - - - -- -	 :
Cumprindo uma 

: Ob!ervecões: ~~e;~~S~!J!~Sn l~e~~e~:~~~~:~ ' d~o a~~~::~~~ri~e dvaac~,~~: : 
promessa 

• E' ex preT~~~C~I~n~~7,11~~:~~ ~:C~\~i:~~~~ir~~ P:S~~~:~ ~ ~ ~e~~~O p~I~S ~!~?~~~. Si lo f ,
D8mo~ pulJlIcl~8dE'. pel,) InlerêR Br!ve l~:~oo'ooo I 

tJ~ quo pôde rCrrC"~cDtur parn mui· 	 e «j< ita iv\aria» . I! Para mais informações, na sede da !~~~t~~~3~f:~~~;~~~?I~~~rac~~f~;"á: .. Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke ~ (lreU..". lidvoglO do no Riu de J a· ., .i rua Conselheiro Malra n.' 30. • 
.Venho com /I p,c.cnle cumprIr

umB promo, .a qu~ é a dlvulg .çAo 

nctro: 

. . .
tio w"io pelo q'Jnl sarei 	 •• it"~ '~ :'w~~Ô,~~·4"3iii.<' $~$~~~~I3~,§.t.i:l!l..~j,i$!.J!~4lJl~$@~.$••me de 
ht)rrlvci. s"Hrlruenlos do csloIDago. 

· 	 . (~~~:~~~.~ÇãOF.~~~?.~ I--- - .- -----.---------.------ A eFFiciencia da defesaFaço-a unlc·Hmenlc ~om o lolu.lo 
de _cr util 11. pC' Boa9 que s~lfrc!ll 
do mp..mo mHI. tI.. muito que Cri! de Londres por balões'conhecIdo em C".8 como d~cnt" 
do 6Dparê!ho d!gt!gtl" ~I: cEIi :! t Onro 
muUo do csl oDlugo. . dizia mlllbll 
senbora p8 !1fd iz~d8. é 	

I
s~e~idad~ss neces- I-NãO-ha F"ERIDA que resista I 

LONDRES (V. A.) - O mi
nistro do Ar, sr. Kingsley 10 uso di 
Wood, apresentando na Ca- CALENDULA CONCRETAwara dos Communs o proje
cto de orçamento de seu a melhor pomada para feridas, queimaduras 6~

Ministerio annunciou que no ulceras antigas . 

onoo proximo as Fôrças Nilo confundir com a pomada commum de Calendula. 

Reais Aeress e suas reser- Exijam CAI,ENDULA CONCRETA em todu 88 

vas terão um effectlvo de 	 pharmaclu.

75.000 homens, comprehen
dendo os serviços auxiliares. Deposltario nesta capital: PI;lARM. s'ro. AGOSTINHO 

Accresceotou o ministro Rua Conselheiro Marra-16 
que no decorrer do aono de 
1939 serão iostaIladas malsl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vinte estações das Fôrr.as 
Aereas, e Informou que' o 
systema de defesa de LonAUGMENTEM SUAS dres. por melo de balões,

VENDAS ENVIANDO Ilttingiu virtualmeotu uma 
OR. .CARLOS DE FREITAS 	 eft"ícicncla superior á neces

AS ENCOMMENDAS URGENTES snria. 
De faete>, vIvIa em coo.laote re· 

glmc: qu ' lquer /lllmento rubIs lorll' 
r:gl~~~~t~-:'D~:~~~.~':,;d~~~~Vllb~:.Ivel oa Meca do cBloJnBgO. uw~ 
IIlIa loaupportavel. 	 ----

E de certo ponto om diante 06 
males 80 aggraT'lrftJn tania qUi' ~~m~t~~o~~~~ I I(asl Electricl I Carlos Hmpcke S.A.me ftzeram peo;,sr "lê quo tlnba vende medidores e 
multo de quo marcbava parll a uI· installa os «quadros.. 
ulce.", DO e8lomllgo. E 0&0 duvlao Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse
cera. pois Jã tlnba lello uso de In lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 	 Matriz: FLORIANOP'OLlS
numar08 ...peclfIco!. loutllmente. O 	 para os mesmos.mal aggrava-.e cada vez mais: 101 I----_._ •.._--~~ .._------------- -- •. .- -_...-................. _.-_._"-" 	 I F1Uais em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,


Preços modicos. Laguna e S. Franclsco-Mostruarlo em Tubarlo2u:~::el~~ecÍed:x~~rl~;~~~~ !mll~: 
_ 

xltr' Clotra, Conselho ahençoado I 
Rua Joio Pinto, 14~'bf:r::rP~I::~~~s~l~r~e;~~~ce~:.II.:=======:::========~==:::; 

tomago, a dOr de cabeça, 08 desar· 	 Serviço garantidoranJol gaatro-Jnt~8tloal8 lorao' de
aappareccndo, e. agora, depol. de 
alguOl vidro•• posa0 all1rmar quP MEDIDORES DE LUZ 18 v.-47 
e.tou radlcalmenle curt.do. 

d:.~:,:~e:u, ~o~~f'::'arn:~:."p..'~~: Precisa V. S. de medidor para sua instal- Communicada official 

ceodo o temor da publicIdade, eu lação? Procure obter na INSTALLADORA mente a eleição do 

nlo bel\tel em vIr apÚblico atlee' l DE FLORIANOPOLlS O medidor marca Papa ao patriarchado 

~rxrra ~n~~~cà'e·pc:.~h:';, VooluX:e8~ SIEMENS, com absoluta garantia. porque de Constantinopla

mo uma promeSSA que fIz. E' um é O melhor. 

:::~JJt~:~g·tr~~:O:::t:ed~~e~~~ li09 R. Tral'ano, 11 Phone 1674_79 ATHENAS (V. A.) - O
le. do I InteaUDo. e do eatomago 	 v joroal «VradlnÍ» escreve: 

t.t:~~~I::á r:~:~~ci. e~S:e a~eÇ~ I~..;;.;;,;;..---------------------... I~::~a ct~~:~r~o~e~~ p~~::: 
publlOllr como um .ervlço 6. huma· archado Ecumenlco de Con8
nldade loUredora·. tantlnopla. a eleição do no. 

.__________I·------~------·----------lIvo Papa. Não se trata, é 


o M d I N claro, de um simples actoDr. Joaqulm 1 e ra eves de cortesia mal de um con
tacto normal que acaba deDrI Augusto de l\'Iedico - Oculista ~~~s est:~:~d~~o I::~j:s:: Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 

Formado pela Fac~~a:~ :: ~:::~~nG dI! Unlvmldllde Chrlsto. Esse facto enche de DoIS mOdelos (de 90 e de 120 litros)Paula enorme alegria todo o mun- ambos de nmll economia IIDrprebelldcale, pois, em 24 
MEDICO Trlllomealo clinico e olrurvlco de lodlls ali moleallas do christ!o. horas CO::;llmim miDOI iDirij!a ilecirlco do que um 

...:... helçal ie lOIioru dos olholl 	 ferro de eDvommot em 2 borlll de serviço. 
hrtu Curlo de aperfelçollmelllo na eapeclelldade. com o dr. VENDE SE uma pro-

Pilulo Pilho. 00 Serviço do Prol. Dovld 50111100, 110 Hoa- = - priedade Mantemos em dep6slto todas as peças sobre- -	 o.... C:~~~t~1! lI~p~r~i~::e~G~~::~~:::!: te a~~o e~:icl:~~:de J~:::~8 ~ru!d~n~~ p~~ salentes e mesmo mecanlamos completo!.(0NSlI LTORIO 
RUI Victor Melrelles o. 26 Eleolrlcldade Médico, Cllolca O.tal dade de Blguallsu com dual ·em casoa de dcutraoJol Ol!l proprlelerlol serlía. alieno 
as 10 l/te das 2 as 4 hora Coosullas dlllrlllmCOle das 16 6& li ~:~8~~1::!'i~~~:~':; r.::: dldoa Immedlafameale, .em occeu!dade de a81larda~rti

Tel. 140& CONSULTORIO Rua )0110 PIolo 7sob. Telepb. 1466 to cerrado. Trata-ae oom o ::e:.d~:I:,::,O:mdM~v;,= :. ~~rI:l:ÍI::rj:D~I~~~Realdeacla: Visconde Oaro 
RBSIDBNCIA: 811& Teo8llte Sllnlra 117 TBLBPB. 1811 ~Dt~~;'J0(.!:~::!)~ ruav~~~ 1 • _________________,____Prelo...2 - Te\. 1M' 

1 
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o ESTADO, lB de Março de 1939 
em••• 3111. 

ÚLTIMA HORA 
COM IÉ BOM ESFORilVA 

AS REGATAS DE 
AMANHÃ 

A . Radio Nacionar" • 
irradiará. amanhã, todo 
o transcorrer das pro
vas em disputa do Cam
peonato Brasileiro de 
Remo. 

O C. N. Riachuelo installoll 
no seu galpão, poderoso appa
rê lhl! de radio. oHm de pr().~ 
porclonar Ú ti'fcida rill cbu · 
eHna o pra7.er de poder acom 
panhar o desenrolar de to
[los os pareos do interessa0te 
certame nautico. 

A Fôrça Pública vencêu 
a Base de Aviação 

NavaJ 
JIJl 'n ln , t'lt illO n ( ;azo!iu:I ,\ t i!Uli j.·, .	 ~rtectll(lu-se onte m, á noiit"F', ::; (.:~ . :~,(i:,~,'~:,1 :,,~i' l~ :' : ~: :::; ; ~I :; II:: 	 ~
'1I1l hrl m II !~'P. rolll o ti 1--\' I' z ~ ''': -IH :l i ~ maIs um renhido cotl"jo en

! " ri i:. :;; ; ,i::,! d:~':~'l n p r''';'': t ' dI' 11111 " 11- n ·:-: i,... I f' Il I (· \1I :lII i i (' \l ohH' Oil ê H tre as adextradas turmas de 
!tin, ;i' t'1. ILt llIa 11 1/' : 11 r· aj' i~ 11 :":1'. :--;,' !'v iço .\fialllic dp I.lIltr iríf ' a\~ {) h~la-ao, cesto, àa Fôrça PiI 
n.'n ~ I '.:': II;r i ·;(·, , '1; 111 ,1 '11 t ': 11' 1'I1 : Iral.l'- o 'l "t'd lf,il 'a. )':xpf'riIllP ll l f'-IIS por :l m n b}\CB e da Base de Aviaçüo 
l H' Jl I. \i :! ... I J'<:II~- '; IH'lll , II ;Ú ' ~/, l'OIt) zp:-, " 111 111('3 rn "í ~ df' ixará de llsul-o~ ! Naval. ' i 

Desenvolvendo optima teC·"
fllí d:i do ", l~ x!!'! ' i!)I'~ ' ~ , I lIa.' l a lllllf,tn O :-:'r. fr rú todas il ~ va nt 3gens j un cllnica, os miliciano~ conse
lI ~alldll UlIl a ~~azu l i fl a d(' a lto I'í'ndi- tas, vez , .• 	 ·d uma 	 guiram vencer seus valoro 

sos adversarios pela conta
gem de 36X!!9. 

O «tive. da Fôrça Pública 
actuou com a seguinte cons
tituição: Narciso, Damata, 
Chocolate, Dino e Vadicu' 
sendo que no decorrer d~ 
pelêja Vadico foi subsliluido 
por Ponciano, e depois subs
tituiu Damata. 

Marcaram os pontos do 
v~ncedor: Chocolate 14, Nar
CiSO lO, Damllta 7, Vadico 4 
Dino 1, e do vencido: Dur
vai 8, Tolõ 6, Mario 5, Por
tugal 2, Apollnario 2, Helio 
2, Buarque 2 e Oclavio 2.IDiversões IsoD~o.~!~~,~t t!~!~~:.ff - --V-;d-;SO;f~---~~:~:oe~;t~:::1~i~ I I 

___ ___ para admissão do pessoal á carreira inicial . 	 Flamengo e Vasco 
R,A.DIO '. 'd". 29 do .Banco do Brasil. Dentre 170 candidatos in --- MADRID. 17. - A at- RIO, 18 Perante pequena

I 31 '55 N:I ono" e_ ;<Ji:> scnptos, só mente onze conseguiram aporovação FAZEM ANNOS HOJE : mosphera de Madrid é asslstencia, realizou·se on


m Itr' I d . L mdl., " l .' na próva elíminatoria 'Sias.: Fràn,:S(a F. d~ Silva e (e · a de \lma cidade que vi- tem, á noite, DO S.
eld~ç.,o 	 estadlo ve~ v, I on ,.1, 1111 ..,. llla . 	 I/cina Marques S<hmidl. ve em paz. Depois do ,faDUllrio, o prelio amistoso~olll o It~uinle ~rogr.mm. , hOIl ' 	 Srlla.: Aldide Pessoa. fracasso da rebelllão com ~~t::o~s clubes Flamengo ÍI' no de Floro.nopol..: Srs.: Erl<o Teixeira e Al<ldes Fa- munista, a população da 
2C.20 - • Relalorio de Lon ' Dr P d (t I~ Clín' •d' gundes. capital vive em estado O embate provocou cn

mel _'. • e ro a8 ;10 ~i~r~~alCO' Jovens: SyJvlO Barbosa Born e de verdadeira euphoria. thusiasmo na «torcida» dado 

, 20. 3~ - MUIIC·H.t1, com VI' das molestias da cabeça e pescoço Theodorl<o Alherlno. A. primavera se appro- a movimentação desdoncer

~;:d.d!:lId~ B"B~t~~b :;c~~~ ESPECIALISTA EM Menina: Arlelle Neves Gonçalves. :~i:~:ou~catr:~t~;: t~~ tante do plucard. Aos 3 mi

nutos de jôgo, Leonidas li 
ei. d. Ch.rJ.1 Shadw.lI. ,A.p'lIIn- OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS Faz annos, hole, o sr. Armando pedestres. Os raids ae- Sá asslgnalam dois teutos. 
taçio di John Shallll.n. Consultorlo: Rua Trajano, 18 Camlsao, fun<donarlo da Delegacia reoa diarlos dos aviões Os cruzmaHiiio5 descon

21 .00'-21 .15 - Nolici.rio em Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas Fls<aJ e uma das mais Inlelllgenles nacionalistas não conse- trolam-se e continua a pres o
po,lu,uêl (IÓ n. "equencia GSE I 	 figuras do n03SO lheatro de amadores. guem diminuir a al egria são flamenga. Caxambú e
11.86 MC'I)' 43 V 	 e o optismo d<> povo. To- Leonidas augmentam para 421 .30 _ Spoll do di.. 	 __ ._ ______ ,__ .. ~"'~ ,.<-::-:-~6,,"',.~ HARIUTAÇ(iF.fI dos estão certos de que a contagem favoravel ao gre

21 .40 - Noticilrio em inglêl. R b t A - --- -- No <allorlo do Registro (Ivil es a guerra vai terminar. O mio rubro-negro. Reagem os21.45-Signll hor.rio de Grnn- ec:us!,u su ~e ter-sei questão é ouro! tao-se hablitando para casar·se o sr. Consêlho Nacional de vaiscainod e Niginho conwich. 	 as lnstrucçoes de Londres, 17 (U.P.) - A des ' lenente DJnle Odoa<re Corradlnl e a Defesa peude reiniciar quista o 10 tentll do Vasco.22.00 - Big Bcn. A B.nd. do 	 Berlim apparição da 'l'checoslova- srUa. Emma PascaJe, filha do sr. 08 trabalhos, e os com- Termina a l' phase com o
R.gimenlo .Coldllr.am Guard. . 	 ,qUia, calcula-se, renderá á Vlcenle Pas<ale. munlcados que publica resultado de 4 a I Iavoravel
(Por tlPlcil1 dcllerenci. do Coro- Washington, 17. _ O minis- Alemanha ~7 milhões de .Ii-	 lembram o objectivo prin ao Flamengo.
nel J. A. C. Whilt.k... Comm.n- tro da 	 Tche coslovaquia em bras esterlinas" ouro, ~XIS- N,\flCnIENTOfl clpal de seus esforços: A rapaziada aivi-negra volta
dtnle do Regimenlo). Sob ••c' Washington, sr. Vlad:mir Hur- tentes no Banco NaCIOnal O lar do sr. Her<ilio Silva, resl- uma paz honrosa e di- ao gramado com grande dispo
genci. do C.pilio J. CUlfey Win' ban, re cusou submetler-se Tcheco,. e~ comparação com dente em S30 José, esta em feslas gaa. A palavra Paz é o sição. Encurralam completamen ,
drlm. Direclor de Músic. do Rc- imme diatllmente 	 ás instruc- o~ I~ milhue~ .de ouro e 8 pelo nasclii1ento de uma IIIhlnha que: «Ielt motiv» de todas as te os rubro negros. Luna adgimenlo. Grlnde Fenlali. lôblC ções de Berlim. mllhues de dlVJS~S estraugel- na pia baplismal, re<eber~ o nome palestras em todos 08 quire 2 lindos pontos. A peleia
",úlic. de Revill.. (Irr. Winler). Essa 	 atitude do diplomata r~s que pro~uz\U a occupa- de Josepha. commentarios e em to- empolga. Caxambú, recebendo
Pot-pourri de M.lodi'l F"nco C.· tche(IUe l'oi acolilida com çao da ,Austr!a, há um anno. - das as notas orriciais, A optimo passe de Leonidas;:!1!.,ar ' lIulenMI (L. T. Llurend••u). Rh. sympathia pelos circulos di- A eXlst~ncla de ouro no J{úfj)'EIn':fI credita se que serão des ca o 5°. tento do FlamenlllJl e
plodi. Norueguê.. (L.Jo, a". Ch.r- p.lomaticos e politicos ame' fral!~e_ Re\Cdh e~a sómente doe Estao hospedadas no GlOria Hotel, mobilizadas duas cla8ses: Alfredo, ao bater uma penalida ' lei Godlrcy, Junr.). rtcanos. ml o,es e libras ~sterh- dS seguinte! pessoas: Ary Alencas- a dos auxiliares e a dos de maxima, assignala o último

22.30 - Big Ben. Fim d. tran, Quando, em circunstâncias na~. t At~dad que se saIba d.a Iro Gulmaraes, Osny Kochbacker, Ar- serviços sedentarios. egoal' vascaino. Não pâra ahi
",i"'o GSE. analogas, o embaixador do eXls encla e "outros dep.081- naldo Ril1<her, Alcides Cardoso, It. As personalidades do a «dansa» do "placard·. Caxam

22.30 _ .Tr.n'lIIillio GSB: Big R~icb, sr, Dieckholl. pediu ao tos aecr~:os. !ora do. Rl"\Ch · ter Halns, Guenter KollI, Avellno Tel- consêlho nacional de de bú, nos derradeiros minutos da
Bln. Notlci.r.o em "plnhol c No' mmlstro da Austria que se b~nk, nao se acredita, .po- xelra, dr. Com!nese da Ro<ha, Jay' lesa conduzem a Espa, peleja, consegue mais um tento.
t.1 Se...nli, ,ôbte o Merc.do da collo~asse á disposição da re~t que os mesmos seJam me Teixeira, Erico Boelne, Ursullna nha a um de8tino que terminando a partida com a vi
C.r••it. e!Dbalxada da Alemanha, o mUI o grandes. Ricardo. Al<ldes Fernandes e Joa- tod08 de8ejam, e gozam ctoria do Flamengo por 6 a 4.
Gii.•5- Fim da Ir.nlmillio ~~:fe~a~~ma~:~~:;~s. s~ s~~: Pl'sga,.t7._- Hoje, 16 gran. qulm WoII, _____ ~:ou'::n~I~~~~':!i~~d~~~~ Os dois banrlos açt!!~r~m 


obedecendo á seguinte consti• tude do coronel Vladimir Bur- des camlDllOBs carregados de 	 bros do govêrno depos tuiçlio: FLAMENGO - Waiter
CINE ODEON - A', 17, 19 ban, que é de ol'igem slovaca, ourl! arrebatado ao . Banco ESTÁ BILIOSO' to . Esse govêrno foi tão (depois Yustrich), Dll!)lingos,

• 20.30 "orl', .T.".I u.urp.d.. . roi differente: traduziu-se NaCIOnal T~heco, parhram a SOFFRI DO mal recehido quando 're- Oswaldo, Médio. Jocelyn"{depois
e • conlinul~io de .01 perigo. numa recusa formal . Suppõe- toda velOCidade para a AI,,· F!GADO' g ressoll á Espanha, que Volante), Nalal, Sá, Leonidas,
de P.ulln.. . , se, todavia, que o govêrno manha. 	 Experiment" abandonou lmmedlata- Caxambú, Jaime e Jarbas. 

CINE REX-,A. 119 hor'I, . To- tcheque agÍl'á com urgencia 1L"INO ·S.ldo mente a capital. Os Es, VASCO - joel (depois Chiqui

dI lua- e .P,lmlve,. em P.,il •. para dar as insh'lIcções es- O .nniverSlrio do JD fr.cro· panhóls sabem que as nho). Osvaldo, Florindo, ArJJe
•i~~ ~~R~~çad.."~~ll~I~~ g~i:ta8 exigidas pelo sr, Hul'- sr, Chemberl.in ____ ______ ~oerii~~~~r~~e d~t~~~:ê~~~ miro, Azis ldepois Zarzur), 05-' 

ca~ino (depois Azis), Lindo (de ' 
p OIS Orlando). Atlredo. Nrginho,

no_o 	 Pharmacia de plantão LONDRES, 18.- O sr. Des"edo.da ~a!fà~~: 'E~riju~h! I~~ Villadonica e Luna. _____ Estará amanhã de plantão Neville Chamberlain, 1.0 ... 1936 todos queriam a Renda - 21 :989$000. 
a .p~armacla Germaniao , á ministro do Imperio Bri- Seguindo para a cidade guerra , mas em Março 
ru~ ) onselheiro Malra (Mer, tannico, completa hoje de Porto Alegre, onde de 1939todollsÓ penlamComo um protesto

contra a atitude da ca o . 72 annos de idade. vou residir, com minha em paz. 

Alemanha famllla, despeço-me de FUZILADOS I 


meU8 dignos amigos que 
com tanta distincçllo me ,.. MADRID, ti - o trlb'u'ual 


Londr... 17 (U. P.) - Se,undo I trataram durante 0& ano Funcclonarla diploma- marcial do Conselho de De

'onlet habltu.l.ente mer.cedolll n08 que aqui residi. of tic:a em viagem fesa de Madrid condemnou 

de cr'dllo, OI sovemo, d. Inll.l" ferecendo a08 mesmo á morte 08 coroneis Luis 

r•• dt FfI",1 cOIICordtm elll cha· 	 meus h'ac08 prestlmos, Rio. (P. C.). - Viajou para Barcello e Emilio Bueno 
m.r OI rupectlvOl embalx.dor.. 	 naquella cidade, no que a Europa, a bordo do cOce- respectivamente, comman: 
em 	Berlllll, offlcl.l",enle, .Iim d. Ih.!8 possa ser utll. Anla-, a senhorinha Odette de dantes do 1.° e 2.0 corpos do 

Representante: A. Gonçalves_Santos & Cla. FlorlaDopoUs, 13-3-39.IIre.. ouvidos, porém, n. r••lldt Carvalho Sousa, que vai aSSD- exército republicano do 
d., COIllO p'otaIro contrl • .lltu OCTAVIO JOSE LOPES mir o cargo de secretária da centro. Ambos chefiaram o 

legaçllo do Bra811 junto ao levante communlsta contra o~:lt.~~~~lIIh. no C'IO d. Tche- -'""'II88r--------------3~Ov--~lÕ,......J I 106 2v-l govêrno lull"o. govêrno da Defesa. 
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