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O F. o~ dctentn; da peüiteüciári~ de C~~iüã do &1'1,I. A DOS Estados UDidos, iDl"orma «O Estad()1J,'..d69t8 .C.~~~! 
tal, preferiram a Inercia aviltaDte da cadeia · em que
estão clausurados á liberdade relativa que lhes era o MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATHARINA facultada, afim de se dedicarem a trabalhos agricolas.

A impreDsa não esclarece a que meio social .. Director·gerente; Altino Flores perteDcem tais prisioDeiros. E' de se acreditar sejam
homeDs de cidade, daquelles typo «mão fiDa», para 
quem o trabalho DO campo é uma ahjecção irredl

ANNO XXIV Florianopolis--Terça-feira. 21 de Março de 1939 -- 1- N. 7619 mivel. 

6 
Para aquelles cidadãos recolhidos á cella de uma 

peDitenciária, porque Dão se comportaram lá muito 
bem como homeDs de sociedade, mais commodo eAdvogado mais ediflcante IbQS pareceu a escura e sordida 
inacção deDtro de um cubiculo do que o maDêjo do 
arado, f6ra , sob o graDde céu, no ar iIIimitado, sen::~:~:.;~~::;:o;~:'~::! Homem que vê longe tiDdo a vida ;)antar, liberta, em tôrDO delles. 

Nilo nOR souberam dar Jgnobeis, desejaram aDtes a restricção de qua
PRAGA, ~l - Os Tchecos I informações bastaDte cla tro paredes estel'eis aü desafôgo salutar das areas 

clleias de luz e de palpitação. Degenertldos, cuidam
11 r I m I ta Rio, 21. - O sr. Oswaldo Aranha ras sôbre um militar iD que Ilá mais proveito DOS grilhões, que degradam,fiZf~~or'::~i~( ~~br~mOsCOpr~t~s . 1 insistiu 110 appêllo aos seus ami- ferior (asylado ou re mas não exigem o esfôrço, do que Da charrúa, quetos da Inglaterra, França e I gos, para que desistissem das ho- rormado), flue andaria dignil'ica, mas pede o sacrlficio do suor.

E8tados Unidos, a seu favur. menagens que lhe pretendem pres- pelo dlatricto da Trin O que eDtristece, todavia, não é a sorna pre
~0:;~IP8~~~~n~:0~: ~~~ec~~~ ta~ .. Sabe-se. com. eff~i~o~ que o p e c i e de advocacia ferencla dos seDtenclados Dorte-americaDos, pois {Iuedade a exercer uma es

não se tem o direito de esperar coisa melhor dcqUfJ ouviram as .estllçi>es de I ministro do Exterior. dirigiU novo clandestina e humorlstl· quem já teria feito coisa pior.rr.dio cstrang!?lras s/lhem telegramma aos organizadores des- ca. oblendo, porém, com O que mais escandaliza verdade,que o mundo extprior se in- • sas homenagens, concitando·os a "lia, rendimentos Dão os Santos é a 
triste e meridiana, de que nós, cá fóra, em questãopequenos.te~~~:nr:l~oJ~nosâf!~'os rC ' 1 _ que desistam de promove! a gran- Onde haja discordaD de trabalho agricola. pedimos meças aos deteDtos de 


sidente'l de Praga continua· de recepçao que estava sendo _organlza~a O cia de vizinhos, por cau- CaroliDa do Sul ! 

ram as demonstraçiies sllen- sr. Oswaldo Aranha faz questao de frisar. e 811 ela águll dum poço, 
 Nós tambem escancaradameDte abomiDamos o 

nohre lallor das leivas. Em o DOSSO peDsar estreito,ciosas diaDte do mO~lIlmcnto ainda ahi mostrou que é homem arguto e que do boi que Invadiu a ro a rClça é UfiR ignominia , a eDxada um opprobrio.ça ou do cão que ma·~!d~~e~~a~~~~~ d~~taopaf.'~~'1 v~ longe, qu~ todas as victórias cabem ao pre- Para nós, llIanequins praceaDos, o hODrado hotou uma ~allinha, a,
tas fuzilados quando o pa is sldente Getulio Vargas. '.._ _ ___ _ _ mesmo, DOS lares onde mem que encfllece as mãos 110 serviço da agricul 

tura é apenas um pobre capiáu que serve para aperdeu a iDdependencia em I -- I a mulher grit!l para o gente rir delle.n'afido (ou vice-versa): Não foi positivamente para DÓS, os que dstes- -Isto não nóde con· tamos a gleba, Dem para os hóspedes da peniteDciáriatinuar! Vamôs acabar~:~~~ri~ appreh~ns~o I~~\!!~~~!~S~lC!~~~;:S - nU~IS~~~~!eH~~I~r}~~~~~IA I .a de Carolina do Sul. '1ue eiep.ro. o Pai da patria roeOOi isso !~) - lá sür ge
d~ todas .ss propneda- ~ Consult.. di, 10 á, 12 • d., 16 ás 18 - Jo;;o Pinto, 7 ,ob. - T.I. 14561 o homem procurando mano, aHirmou e recommendou, na sua e-loqueDcia 

genial : Nihil est o.!,!1·icultura me/ius, nihil ubclius, flihilde, tcheques ~_ _ ___.__ _..__..__ _ _ _ _ harmonizar os querelaD' 
du/eis, flihil hOllli/le libero d~!,!"/lius! - Nada melhor Demtes e cobrando «custas»CHICAGO, 21 - O Consê mais fecundo, nem mais doce, Dem mais dign!' dopelo mimoso -trabalbilho NacioDal Tcheque dos homem livre do que a agricultura!

Estados Unidos pstudou uma Dho», ou para «adiaDta IrredarguivelmeDte. 

proposta visando R appre
 mento- do «processo»... 

hensão dos pRvilhi>es Tche· 
 Não nos souberam di

ques nas Exposições de 
Tricas de Direito zer que farda eDverga 


São FraDcisco.
Nova York e o causidico militar do ••••e•••eee.~eeeeeeee.eee 
afim de evitar que sejam to [ôro da Trindade. 

mados pela Alemanha. 
 Eis alli um prOblema 


A alliança eatholico-tche· 

o professor vai pela velha e o 

que tomamos a liberda •• Grande descoberta :e 
de de orrerecer ás me·que americana submetteu alumno pela nova ••• : para a mulher eritlssimas autoridades 
policiais.

tambem ao presidente Roo 
sevelt um proje::to suggerin· PORTO ALEGRE (P C.) -1 111. Nunca prestei exames 
do a appreheDsuo de todas O te l'ceiro-anni~ta de Direi. brilhantes. Procurei sempre ___._ ____ _ _ _ _ • e 
as propriedades pertencen~:s to da Faculdade desta capoi· produ7.il' trabalho pessoal e • e 
ao Estado .tcheque, ~os L, tal, Gaspar Pereira Soares, honesto, proscreveDdo o que
tado~ . Umdos, e cUJo valor fez, há dias, perante uma na Ityria academica se de  • (O Rell,lador VIeira) • 
serv~rla par~ pagamento banca examinadora, umalnomina «cola". Por isso, não • A malheI Ilão sollrerd dores •
parCIal da diVida tcheque. pro va ele direito peDal. me posso cODformar com a • ALIVIA AS COllCAS UTERINAS EM ~ HORAS • 

I
TeDdo obtido nota julgada nota recebida, uma vez que


baixa, entrou elIe Da secre · sigo (l escola criminal posi· 
 • corn~~r::~~-sf!~~: ~r~t:l::: t~íl~ •Or. Manoel Pinho tnria daquclle estabeleci· liva, svstematizada pelos : cas Uterinas, Menstruais, IIPÓS o :mento com um requerimeDto IgeDlos de Lombroso, de
~~::'~'~,~ollr~:~~~o~:r"~g!~O~ pertiDdo revisão da prova. Ferri e Garofalo, Da ltaIia e • b~~~io~emorrllg\as e Dore, DOS • 

Cllnlca m()d!cI\-Tes!B . Um reporteI' ouviu o a ca· que conta com emiDeDtes 
• B' poderoso elllmaole e Regu- •de gJandulBs endocrlnss. deIDico Gaspar Pereira Soa· partidarios Elm todo o mUDdo, 

CONSULTORIO; res a respeito do seu pedi· entre os quais se destacaram • lad~Lto~~x~É~~~il~A, pela sua • 
Rua João PiDto, 13 (SOb) ~~doq~~sv~~i~:Dg~s ~~~~:~: ~~Df~I~~~~el~t~i~~a~~~idJ~aÊs~ : comprovlldll efficllclll. é receilado : 

~~~r~EN~(i~ tes de direito. meraldino BaDdeira e tantos 350 caixas de pesse. • porp~&~~ed~~O:Tr~giceO:~oDlra_ • 
Rua José Veiga, \85 doD~~;~;)?:U elle ao .Correio outros». ___ _ _ .___ gos vendidas em 12 • se em lodll 11 parle. • 

PHONE 1.199 - «T~!1ta.se ~penas .de Bstás trIste, mau am~r' horas e•••••e ••••e.~.e••••eee•••• 
70P. ~:~e !\v;;rg:Dc~a pr~~' ~~~~~ Tens broDcblte' Rio, 21. _ Esteve no gabi-

Prestes terá outro LeoDardo MacedoDia. aDtigo E~14s com tosse Dete do miDistro FerDaDdo 


advogado leDte da Faculdade dc Di· R lei de Nosso Senbor. Costa, o sr. Francisco Ma
reito. S. excia. é partidario S6 te salva o CONTRITOSS!! rengo, director dos estabele
da escola classica de direito cimentos agricola! MareDgo,


Rio, 20. - . ESt{1 .mareado criminal, que já teve sua O testamento deixado de São Pa~lo, que J'oi agra· 
 Terror e morte 
para o FOXIIl,;o Addl~t 2? do época brilhante na humani- pelo commendador decer ao tItI!lar ~a Agrlcul . Tal é a atmosphera tcheca de hojacorr~Ete, DO 3. U I orIa, a dade mas que não cor. tura as prOVidênCias que de. 

r.eumuo do. CODsellio d~ Jus- resp~nde ao adiaDtamento da Sêcco ra no seDtido de I"acilitar a PRAGA, 2\ - Dois impor-Ijas ': casas de commêrcio 

tlça espeCialmente ~olteado época actual. Mostra·se o Porto Alegre, 21. - O dI'. venda de pessegos paulistas, tantes moradores de Praga ~os Judeu.s até que ella8 se
para p~oce8s~r e Julgar o dr. Macedonia pouco sympa. Eduardo Sêcc\) JUDior .co~ · nesta capital, directamente embarc~ram, num aeroplano, Jam veDdldas a aryaDos. . 

ex capltao LUIS Carlo~ Pres- tbico áquelles quc Dão pro. pareceu á salll das &udlencl' do productor ao cODsumidor, teDdo tlDgido, antes, os ca Advogados e medicos JU

tes, a.ccusado como _lDcurso fessam suas idéas em direito as, no TribuDal do Jury e eD- e frutas essas que são ven- bellos, num IIsrô.rço para ~.!l0 deus estão proh.~bi~os de e

no crime _de deserçao.. criminal que preferem ser tregou ao juiz eompeteDte o dldas em camiDhões a gaso- serem reconhecidos. O aVIa0, xercer sua proilssao. O re-


O Conselho de Justlça .é contemporaDeos da idade testamento com que [alle(eu, geDio do Mlnisterio da Agri- porém, não partiu, em vir- seDtimento dos tchecos é e
c.0l!ll?osto dos . segulDt~s of- moderDa. segulDdo n orieD Desta capital, em fins de mês cultura, por preços ao alcan· tude da prohlblção em tôrno videDte. CenteDas de pessoas
lImaiS: coroDels. FraDclsco'~e tação doutrinária elD opposi. passado, o commeDdador E· ce do povo, de acôrdo com do traDsporte de civis. Os estão postadas dlaDte do 
Paul,!, Faria JU?lor\ Otto FeIO ção diametral áquelle i!Ius- duardo Sêcco, chefe da i!D ' o programma traçado pelo dois foram reconhecidotl e cODsulado iDglês, gritando
da SlIvel.ra p FlaVIO A.ugusto tre professor. Basta que o portaDte firma commermal govêrno. ImmedlatameDte fuzilados. desesperadamente: «Quere
d~ NaDClmento e major Eu· examinando _ nccrescenta . que tem o seu nome, e capi ' O aJludldo productor iDl"or- O a~sisteDte de Rotschi.ld Im.;;;;;O;;S;;I;;·r;;e;;m;;;b;;;o;;;I;;;a.;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
chdes Goulart. . o academico Gaspar Pereira talista da nossa praçl1. mou que a primeira remessn nas uSlDas de aço de Wlt· l: Segundo c0I!seglllmos .apu- Soares _ seja partidal'io da São em graDde número os de pessegos aqui chegada - kowitz em Mrerisch Ostrau, I ' 
rar, esse reumão é destlDada Escola Positiva ou do qual- beDs deixados pe!o commeD· e que constava de :-150 cai- que eaiu nall mão.s . dos al~- Clarno G. G.llett. 
á nomeação de um patroDo quer outra correDte que dador Eduardo Secco, seDdo xall _ foi toda vendida á mlies terça-feIra ultima, Sll!
do réu, uma vez. que o seu proscreva o livre arbitrio, que enlre os leg~dos, co~sta pl)pulação carioca. ao preço cldou·se. _ AdvogadoI
advogad<!, Eugemo. Carvalho para Dão ser muito [eli;.: Das um, na ImportaDCla de vmle de 4$000 o kllo, em \2 ho· O dlrector da estaçao de 
do NaSCimento, fOI Domeado notas obtidas do ~magister Icontos de reis, em favor do ras, apADas. radio de Praga, a n'. 2, que R. Fellppe S(hmldl, 9 (sobr.) 
para o cargo ~e promotor da dixlt". E' lamentavel que, IPão dos Pobres. -- agora traDsmitte em IiDgua
Auditoria da 8. R. M. (Pará). agora que o eDsiDo está O testamento foi eDtregue alemã, tambem se suicidou. Phon. - 1468. 
Pedido aos intervento- sendo' remodelado, alDda no cartorio da Provedoria,. a AVISO Debaixo d? protectorado a
res que exerçam seve· haja quem combata tal esco-

I 
cargo do coroDel João Mala. A «RADIO IMPORTA- ~~1i:à~t~r~~tP~:e :1~:S t~~~- Fogo... sabido 

re flcalizaçâo em defe _ DORA", de OERKEN & prias leis desde que ellas Arno, (Tcheco) 2\.. - Foi 
sa da economia -I CIA. LTDA, unitos dlstri- Dão entrem em cODflicto com completameDte .destrulda por 

popular C ld dI· b 'd d f d as alemãs. violento IDcendlo a SyDsgoga 
Rio, 21. - O dr. José Ma· a as a m peralrlZ dr~S°pitOT~ aa~~:" ~s ;~~ trl~e~!~ a~~~Se~:?t~8 ~~s r::= ~e:!aé i~~~~:ile~da~r~:~o!~ 

ria Mdacdowelll dad Co~tr~'b~ro!!i O proprietal'io desse important" I:'l'1tllbl>.lecim""nto clientela e ao públiCO em :til! ç auwiuill!rauol'eB ü1l.ü-jü belros conseguira:::: isol::.r os 
cura or gera o 'I en • balDeario, distaDte apenas 34 kilometros desta capl- geral que vai transferir bre-, t d I dlos vlsinhos 
de Segurança, enviou üma tal, maDtém, aos domiDgos, um serviço de Omnibus, vemente seu escriptorlo, de- deus tomaram COD a as O· pre . 

circular a todos os interveD' ida e volta, a 5:;;000 por passageiro. pósito e laboratorio telhni
tores pediDdo exerçam rlgo- Partida ás 8,30 da maDha, regresso ás 3 horas co da Rua Conselheiro Ma· 

rosa fiscalização no seDtldo da tarde. PODtO de partir:la: Conselheiro Marra, ao fra N.o 10 para a praça 15 

de apurarem respoDsabilida. lado da AlfaDdega. de Novembro No. 21 , anti- I Dr Jo"o de ArauJo OLHOS, .,OUVIDOS, 

des dos 8ssambarcadores, di· Aos s'abbados, e do mesmo PODtO, ás 14,30, a ga «AGENCIA PFAFF., -NARIZ, GARGANTA
· a 
rigeDtes de sociedades bano Empresa Ferreira faz o traDsporte para aqueUe onde espera merecer a 
cárias, de capitalização, se· balneario a 5$000 por passageiro, ida. preferencia de sempre. Etpec:I.li.ta do C.ntro de Saúde - ARlllent. d. prol. S.n.on 
/lur08, etc., em defesa da col- 30v.-2i1 104 v-3 Consultas dlarlas das 4 4s 6 l/2-Rua Victor Melrelles, 2q- Tel. 14q7!ectlvldade. ___ _ I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o I'"BTADO:"'Terça-lelra, 21 de Março de 1939 

Os 
Medicos Parteiros 


e 


as Mulheres 

Os bon~ ?\rcui ('l)~ Pa.rteiros salJí'nl que os Inais perigosos liofrim.entos 

das nnt1hcfl'$ são senlpre causados pelas congestões e inflaulaçOes de 
ilnport ant.és org;.lt):-> ~llterl1os. 

Os sofrimentos, ás vele:;, s.";,n t[w graves q ue lnuitas 1l1ulhere::t têrn 

n1f:~o ~l~, e1l1~ttqt~N·l' r .1 ~ 
n. \ ' lJa a:-;:>l n l e H i U HH C. ;1 0 ! 
PõLfõL t: \' il~}I e l1',llar as cong-c~tôcs c ::.z inflamaçõp,~ internas. e tod os 

e~tes terri\"cis sofri!llcnto:.;, use Regulador C ••teira seUl demora. 
Reguladür Cest-eira evi;:a c t rata os padecilnentos nervosOs produzi

do! pelas l11olestia~ do utêro, a asma nervosa, peso, dores e colicas no 
ventre, as perturbações e doenças d a menstruação, anemia, palidez, 
amareli<hio e hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, fra
queza geral e desanimo, a fraqueza do ntero, tristez'L~ subitas, palpita
ções, oprcssãlJ no peito ou no coração, sufocação, falta de ar. tonturas, 
j )CSO, ca.lor e tlun.!:: d e ca.heç:n.. dormenria na~ pC'rna.s, cnjDos~ certas 
coccir3.~? cert~L'i tosse..; , ponta das e dores no peit o. d ores nas costa~ Cna~ 
cadeiras, ía lta de !t1l lU10 pn.ra fa;~t~ r qualquer trabalho, cançaços e t odas 
::tS pcrit!o:,r!.s n.lt(.. ra ....'íl{:> >:; <1 :\ ~í\.\1 dc causadas pela.s congestõe!i c i nf-Ianlações 
do u t ero. 

Rc'gu lIlJa /" Cestcira c\"ira e trata cst~s congestões c inflmnaçõcs desde 
o COln('-('ü. 

Rc'.~:1l I r1 d{}r Gesteira ('yi ta c t rata tambem as conlpl ic:tções internas, 
que s~1(, <:t:uda :liai.:. l ! t'ri :.:':o~~a~; do que a s infbmaçôes. 

Comece hoje mesmo 

a \t:mr Rt.,tJt!ador Gesteira 


o HOMEM SEM I · 
PALAVRA Slemens Schuckert S.A. 

_Londres, 19 ( U. P.). . O 
!~I~U~~~ ~reoV~rl~c~~~:b~~r~~: 
:ri~n:;~;~~ ~ini~I~~ ~e Pd~
~i~~~g~~eP~~8coP~r~~~.~sd:os~~~ 
AdoIf Hitler, quando fez ques
tão de citar as seguintes pa
lavras pronunciadas pelo Fu
ehrer no «SIJOrts Palast., de 
Berlim, depois de referir-se I 
á annexação dns distrisctos 
sudetos: 

.\<:' a última aspiração ter-I 
ritorial que tenho na Euro/la. 
Assegurei isto ao sr. ClImll 
berlaln e repito-o agora. 
Qusado este problema ficar 
solucionado, não terei mais 
pl'",tensões territoriais Da Eu 
ropa. Não terei mais inteI'és
Sll no Estado Tcheco e posso 
garantir que nilo queremos 
questões com os Tchecos• . 

Todavia, poucos meses de
pois,o Fuehrer invadia a TclIa 
coslovsquia e annexavu·a ao 
Reich. 

Finalmente, o proprio sr. 
Neville Cbamberlain excla
mou dramaticamente: 

..Que conflanca poderemos 
depositar em qualquer outra 
garantia que provenha do sr. 
Hitler? • 

ALMANAQUE DO 

cGIRlel ~a IIIHÃ-
Está sendo distribuido 

aos assignantes do gran

de diario -Correio da 


ManhA>. 

Faça, hoje, 8ua assigna

tura e receberá IIquelle 

magnUico volume, repo

sitório de informações, 

contendo, ainda, interes

santes secções de lite

ratura, história, etc., etc. 


Para assignaturas: 


MACHADO & CIA. 

Rua João Pinto, 5 

FLORIANOPOLlS 


Materiais electricos em geral 

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 


Installadora de Florlanopolls 
R. Trajano, 11 Pho'le 1674 
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Médico e operador 

Ex-a8slstente do prolessor 

Unificados, no Instituto de Aposentadoria e Pensões, :I~~~ã~a!~r.~ 
de Aposentadoria e assim permittindo não só- Especlal1sta em 1'art08, Mo- ., 

- mente a fiscalização simulta Ilesllas de Seuhoras - Uro-P ensoes dos Emprega- nea do exercicio da profis: logla -;e~~~u~ea~~~~:o Appa
dos em Transportes.e são e da qualidade do asso- Consultorlo Rua J~llo Plnto, 7 

Cargas, os profrsslonals ciado, com o que se redu Telephone - 1 ,641. 


do volante zem de modo apreciavel as Resldencla: Rua VI~~onde de
Idespe&as da admini81ração'I Ouro Preto, ~à09 lelepbone 

Como já é do dominio pú- mas tambem o estabeleci- 68 p, ' 


bllc~ . ? Sr. Presidente da, mento d~ es~alas de salarios 

Repubhca asslgnou um de- I base regIOnills, o que faci-~~ 

ereto considerando os condu- ' lIta o systema de arrecada- legais que regem a materia. ._ 

ctores ~e vel!iculos ass?cia. ção e minoria o custo dos Ar\. 3° O censo de que tra. 

cios obrlg310rlO~ do Instlt~to serviços do mesmo Insti - ~ \a o art. 12, alinea «b', do de-

de A\?osentadorta e Pensoes !tuto; Iereto-lei n. 65í . de 26 de Agos
dos Emprag'~dos em Tra!ls-I Considerando, final~ent~, I to de 19:\8, abrangerá todos OS 

p~rtes e ~al g-as. A medIda que há toda a convemenCla conductores de vehiculos ora 

rOl ~eceblda com grande ~n- em que a referida ,inclusão incluidos noqtuadro de Asso

thuslasmo pelas cla~ses ID- se eUeclue . no Insbluto de ciados do lnsiluto de ApQsen 

teressadas, porque veio solu- AposentadorIa e Pensões dos tadorias e PensOes dos Empre-, 

cionar uma situação ~n.cóm- Empregados em Transpor- gados eOl Transportes e Cargas. 

moda para 8. classc, diVIdida tea e Cargas, o que apenas Art. 4' Para OS fins do dis

?O~O . ~stava por d!vers~s torna necessar,ia a amplia- posto no artigo ante rior, fica 

IDst.ltUIçoes de prevldencla ção d? prazo fIxado para a plorogado por Quatro meses o 

soma!. ol'gamzeção do censo e ela- prazo fixado no artigo 1~ do 


DECRETO·LEI N. 142 - boração do novo regl!lamen- decreto-lei 651, de :16 de I\gus-
DE 9 DE MARÇO DE 19i19 to respectivo; e to de 1938. 

O Presidente da República: Usando da faculdade que Ar!. 5' O presente decret<!-Iei 

Considerando que o grupa- lhe c,on.fere o art. IRO da entrará em vigo r na d~ta da sua 


mento de empregados prote- Conslttmção, publicação. 
g~dos pelo seguro social se Decreta: Art. 6' Revogam se as dispu 
vem operando com base na Ar!. 1° São consi,jerados as- siçties em contrário. 

I'espectiva actividade, dando sociados obrigatorlos do Imli Rio de Janeiro, 9 de Março 

Jogar á c riação de diversos luto de Aposentadoria e Pen- de 1939, 1180 da Independencia 

institutos de ap sentadoria e sOes dos Empregados em Trans- e 51" da Repllblica, - Getutio 

pensões, .~\ nüo obstn.nte, OS· por tes e Ca;gas todos os :::on- . V;:rg;:s. ..- \Va!demar P"aJcf!Q. 

conduc tores de vehiculos, ser· ductores de vehiculos de qual - 
vindo a empresas per~e~cen- qu~r, natureza que da. respectiva Os empregados das tin


I

I 
tes a ramos de actlUIdade acllvldade façam prohss~o, cu-
dIHerllntl!s , accusam uma ins- jo trabalho seja regido pelo de ' 
tabilidade que acarreta cons- cret.) numero 23766, de 18 de 
tanles e onerosas tranferen- Janeiro de 19~4, e que estejam 
eias de inscripções e contri- sujeitos á legislação COllcernen' 
buições referentes áquelle tes ao tráfego, 

~(>~uro ; Ar!. 2° Os associados de que 


Considerando que a legis trata o artigo anterior que, na 
[ação especial que rege a data do presente decreto-lei, es
!.lro~issão de .cl!~ductor. de live~em contribl~indo para outro 
~ehICulos p'.osslblhta, a rISCa- lnsht~to ou Ca_lxa de _ Aposen· 
hzação elhcente das suas tadona e Pensoes serao trans
obrigações em relação ao feridos para~o Instituto de A-
seguro social, deste, porém, posentadoria e PensOes dos Em-
que seja toda a classe in- pregados em Transportes e Car
cluida em um só Instituto gas, observadas as disposições 

. : ;"'':::'::i;!::.".é,.::éV'rÓ~IO·,_.' . ,. " ,v .>:,,,, ~ ,,..."' ' ". ,._ T:L ,. , I,XÚ J)(~-:~~i~~,~_I"o '. " :';: 

"'"'1~:~" .~'~1~·' ''\i~~~~'~~~\~;~ 'I ~ t1~if~.~~'~ial"R"e • i' . ' . ,!' r; . (- 1~: 33 , . 
I 

: " '. >- L '.r '~0 : 0 

S:..:· . :~ {~: ....."V~ 

? r e}:;aJos Sn:-s.. 

P&l.a ;:.rt;;::;~J.t (;:, ..::c rac DiI·t~C t. í.il' .::& Hüi:.: Atl'í,!Ve Z 
do Brasil, que o it.utol::o·...el Cllll', '.; 0 :" "",;".1 ';5 tú rc"l~
sand o em :r;ropaga~-."la e oré.:a.; . isi.l .~: üc tlc VII CO:, v illi~ .:l C 
i llt.DIOr:.AL D:S ~Sl .ti.A1.lA3 DL RODA;; !.:j,; (~ da l:!iC 'v'A l ·Lü:.SIDS~.T E 
GEtUJJIO VARCAS t 'Ve l J1o declurar ~'..t ~ () J'!..l:".:: . , ~.v(.:l 1."0 ::.-1 

~~~U'~;I~~~o~a:~~~S~:d~~~ ~:~~~~ a:~!~ e 1uipa~,o . c o:', 

de 14, 000T~~~~;,,:~;o~, p~: s~:;~o:a!~:~o/~r~:~~:'~!~~::b . 
efitivessem 86;3 USO, r. ão tel;J o ti :l 0 a t ·;': o ;;lv:;;eli to ne 
r.httm. furo, ou t al :IO . 

. Estes pneUl!!t:L t.i c o s já pGC 01'r e l'ru~1 os Esta das 
d~ R~o Grar,de doSul, ParaLá, Sta . Ca tharina, Minas, 
R!c 'oc Jane iro, Di s trio 1, 0 F",,:erul, Esp .i.l' i '' o Sar.to, 
Sa o Paulo .e Bahia, 

Por ser a expressão da verdade, assigno a 
pr.es en.te .com immensll satisf ação, podendo V, Sas ' . ia-c·, 

turarias 
O ministro do Trabalho bai

xou uma portaria lexc1uindo do 
número de asso.:iados obriga to 
rios do Instituto dos Commcrci 
arios os empregados que, sob 
qualquer fôrma de remuntraçáo, 
prestem serviços ás iavanderas 
e tinturarias, os quais passar~o 
a peltencer, no 'Ilesmo car~ ct.r, 
ao Instituto dos Industriarios . 

O cho... .,O das 
criancinhas 

Nem sempre o chôro das 
crianças significa imperti 
nencia ou Simples aesperte
lia» para oble rl'm o que de · 
sejam. O clujl'O li à s Vl' II I' S 
,ignal mOJ'bido, di~no de 
apreço. A s criancinhas li"" 
ehoram muito ú noite é por
que estão do entes, 011 pOI'que 
algUlIIll COII$U ns está incom
modtiuúu. Htl (':chô t·ülI lüt:li çll, 
«chôro· dispeptico e <,ch i,r." 
pOl' mc> tivos secllndal'ios, qUll 

eOllvêm ser etiologicnnllllltc 
tll'scobertos. 

Quando ulDa crian cinhll do 
[ll!Íto chora é porque algu 
ma cousa a está incomod/ln
do. Convém verificar se as 
roupinha8 estão muito aper
tadas; Illudá-Ia de posi\'Iill 
no berço; virá-Ia de cost">! 
na palma das mãos, collo 
cando a cabeça um P(lUCII 
mais baixa qUI! o resto do 
corpo, durante alguns segun
dos, afim de que eliminem 
pela bocca os gases que 
porventura se acbem acu
mulados em demasia no es
tomago; dar-lhe algumas co
Iherinhas de água fervida, 
porque as criancinhas du 
peito sentem muita Rêde nos 
dias de forte calor. Muitus 
vezes choram de sêde I! IIS 
mães pensam que é de foma 
dando-lhes de mamaI' ról'l\ 
de hOrlls . A água mtrada 011 
rervida deve se r dada às 
colberadas. 

Para evitar as perturbll 
çôes gastl'o-iniestinals, cow 
muns no verão, é indispen 
savel cuidar bem do leite. 
Como é sabido, elIe se alte · 
ra, com muita facilidade, 
causando tais desarranjos. 
Ne!3888 occe.siões, convém 
submeter as crianças a uma 
criteriosa dieta alimentar, 

' , zerem da presente o uso que julgarem oonvenien;te ,.. ' que não ultrapasse de 12 ho
ras. Durante esse tempo, tl 

mesmo depois, administram
raconhec:em . /11~~B;01 ·::.. se-lhes papas com caseinato 

o. EE. Unido. não 

Waehington, 111 m .p.) - O ' fiJI!(~~ '-. - de calcio e, sobretudo, o Ei
Departamento de Estado an  , <;:~~ r:. ':' .'.' dorol'mio da Casa Bnyer, que 
nuncillu que o g6vêrn:J ame combate a diarréia, revestin· 
ricano enviará uma nota á do, pl'otcctoramente, as mu
Alemanba, na qual, segundo . .. ; . ;, .. . . ' eec.t~~~ ; "~\~:l:L:: cosas intestinais. Na estaçãoç--~~~,: ::"'.,:,,~~: , ~ ~o ),~ ; " ~ ~':"r 
geralmente se cspera, o mel ~ '. ~~':;.: · '; ~,(::.. , t.Ji1,-, ,~:~:<,,1- ,:~2,~:s , .;.:)~~~dll~~ quente do anno as mãis pre· 
mo govêrno affirmará cate ' .~,,~"'~", ...~~~./a~.;cjr,~~........ .Aot.w-_ _ .,...___ ...._ •.•~__ .~ e.~....·'...........,r;l ... :,~;;...;,~ •• clsam, pois, redobrar de at
gorlcamente que os Estadoe lençiio com os alimentos dos 
Unidos nlo feconhecem ale Mercado filhos, tendo sempre em casaAgente R b t OI' · 
g,alldade da occupaçlo da 11m tubo de comprimidos devendedor em O er O IVelra Público, 12 
:}.'cbeqollovaquJIl pilo RIlell, Florlanopolie (Esquina) Eldoformio da Cua Bayer, 
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() ESTADO-Terça-!elra. 21 lia Margo aa 1939 	 S 
~~~m&"fi--~m~..~~......................................~......~.................................................. 


ESTADot~ 8S"Oa-r,vo 

--------~ '/ /.~----------------~ 
: ••••••••••..••iii-••.. ~••. •••••4ltCi.iji~•••••~:!.I~ ~-.:-I 

: AIR FRANQ.E !: ~t1~-- , 

: 	 _I EMBORA, o .raio de morte . I 

plntança por enquanto ao i 
iA dominio da fantasia, existe a 1 

• 	 .., convicção geral de que um i com. 
• • dia se descobrirão mysterio- i 

\ • • aas radi8çõ~s capazes de fa-I 

• FECHAMENTOS DAS MALAS: • :~g:;~r ~~v~ci~~~~:e a~:• Para o N"rle" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada e. quilal' exercitos em marchai 
• v - " SABBADO, ás 11 horas nos Correios, _ . e fazer ~xplod it· 8 gr:mdoI• P~r.:ll t\ CIII. URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, 80LlVIA, PERU • distância alo muniçijes do ini
• u \oi 'ti Jur. cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • migo.• B -I E 	 2 d- De tempos a tempos a ques
• - laS! - uropa em las - •• tão volta ao primeiro plano , 

.... da actualidade. Há annos fa-I 
• 	 A G E N T E S: 'Oi' lava-se em automoveis que i --"-.--- --~_..____P[ITO RAl 	D': ERI'IESTO RIGGENBACH &C,a. 1teia. : ~:~~~va~p~~e~~!?al~~!~d~e~ : 

• encontravam nas proximida-I• Rua C~~,nselhe~ i;o Mat~""a.. 3 5 • des do yacbt «Electra». onde ~ --ANGIIO P[lOT[N3[
• 	 ".Marconi viajava. Recentemen- !• Telephone: -- 1626 Florianopolis te, os jornais europeus deram I 

• • a noticie de caso identico , [ o R'M[DIO INDI[AOO 

•••••• -~;I[;: ••••eb.~~ ~!i}••O~_~.!t_I\lll_~••~_~ê~~___~_.._~ oc~or~'~~a:s~i~~~~faa~ ro- I 


calItbolescas de inventol'es \

F~~!!:!l~~ e~ se~~!i~!~~~? :~K;:;:;;;t~:a~~:e:;~:;;~~ I;;;'--;;';;;;;;;;';;;;;;;;;;;;';;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;';;a;;;;d';;v;;o;;;'g;';";a-d';o~';;";'';';'';';''-''''-;;''''-' 
ctricista da Naya Zelandi!.l Jose~ Accacio Soares Moreira 

Esta folta de appefite é d evida 00 desarranjo das funcções aHil'ma ter descoberio um 
digestivas que resulta da accurnu/ação de toxicos no orga· raio capaz de rutilar um in· IClommuolell lIoa HI13 cllenles destll capllal & do llatarlor 
ni,,,, o_ E/imine esse perigo tomando diariamenfe o "50/ de secto a cerca de um metro do Balado que eonllDlI1I li exercer lua profl8l&o perante a 

~~~~~a~n~l~n;ad~~;~~~~~~~~~~:~':;;r7(;~~~::;~~~: de dlslâ ncia. O raio é de na- Côrte de appellação 
evita a $onlllolencia e u fafta de Cl j>p p.fil c. M flS, , turceo. luminosa - aHil'ma el·O"ão occeite substitutos! 	 le -- mas não é o calor que 

mata o iDsccto. 
'SALDF. FRiJCT,A,' Claro está que o inventor VENDE <;E I'P:i."~ 
'_..........I.III!II_i»:-""-,"'..".;' ''	 uma caslI com g;;de clta- ' a
......:::::;;;...d____idSlfI1..... · ' '_~ 	pl'osegUtl noa S"Ug ll'uhalhos 


e está convencido de que a- eara, engenlto. e muitas ár- i 

~---I I----- ---- Qüer-se-r--fuliz--?~-ii ~~~~r~~~~:9Ub:t1~~il~~t:ss Pp~; l~~~i~~I~ltj~~r~, 'l'~~:!~o c~r::: ~~.l1~~fN~ 

I'm nC~OCi()S, . al11 o rcs, kr sõr~ individuos do geDel·o hUlJlano. Lagoa 1.....,.'!..u.~":\,;I.DI~!.I'V' 
t,' q.... r ' ;"t · te, saúde e realizar tudo que -	 lOV· 9'Não ha FERID.."" ~ . PJI;~ eS..i.l ~ \d.eeSia·? Mande 1.$200 elll sellos NA America . do: Norte são 	 I 

e escreva ao prol. Omor Khiva, muito usados os «tests'I10 USO da 	 Caixa Poslal, 3407, Rio de ja - mentais, provas destinadas a ~. ,.,,-- 
!leiro, q\lc lhe indic a r~ o mcio avaliar o desenvolvimento fU~R"e ANlII"ftl1 l ' CALENDlJLA CONCDE1"A 

r~ . ' \de obter lri\llllphu, prosperida- das capacidades intellectuais, \IVO \IVO 
a melhor pomada para feridas, qlwlOladuraa 8 de, lortuna e saúdc. Não hesile. Há. pouco tempo, o mestre- I'OHIIM. 

ulccra.s antigas 	 escola de uma pequena 10- VI b" t d 
Nl!.o eunfnndir com a pomada eommnffi de calend;jIla. , - ..------ ----. -- - ----- ---- calidade do Interior. dos Es- D O "reoso a o 

Exijam CAI.ENDULA CONCRETA flm tudas 88 , I. lados Unidos quis sujeitar 09 De.JOAO DA sO,V", IIILl'BIR& 

. pbarmacias. • 	 :~~Ta~~::o;e:e~:! ::tp~~~ OMELHOR TONIOO I 
Deposltarln nllsta capItal: PI:IARM, 8TO, AGOSTINHO ' 	 lhes o seguinte enigma: ,~....: r o •• e I,

Rua Conselheiro Marra-l6, 	 - Chamo-me John Smith. 
, 	 Nasci no Estado de Nevada. DrODebite., 

'1 11(' ~ ~ I c ;th .t (1" ,lli . b dr.:- dcscobre- i ~ 
f 	 - " Fui educado em Nova York. Catharro. l hl~ "m trp(:\. um 11\1 \ '0 arnltti\'o. } ; 

uma Jlro-	 Que idade tenbo eu '? Pulmonares,VENDE SE1116nBL BnDaRIO • priedade . TrilIt1I ÁllDllll de - Um a um os alumnos roram . Dôr Da. c~.tasDI, 111 com lOS metros de frente, por ; ~~fe~~~Ú~NTctlÔg ~e~ondendo que núo s~biam, e DO peite ;' ~~;~~~~~~:~;~::j~~;i~'j~~g~~.~! ;CLINICA GERAI, ~~~ed~ef~~~~~s~i~uac~~u~u~; ! ALEXANDRE para In · c~nfi1~~e :um delles 8ft rmou 11'10 COftIUD4lr _ ....... 06 

casas pequenas, cafesal, grun- I t.u e eI%Ibfl'~ GIl aa~ - Eu se I ! V
~~r:Ol~:tlae8â~c~~~~:~ de mandiocal,pastagem e ma- i :-.~:~e:a.~bell":. -- Então, diga! _ raspon- lNHO CREOSOTADO ~~'o'~,~~c:~ ~'~:'~~;;;~ :~~~~~':.~:?:~~ 
Tratamento moderno da ~. cF~~f:~o·Alu"~~~-:aru~~':!ã:: i n;tM;do a ctlvtcie.. Fu :e~U~iO~:stre entre sceptico _ ._ _________ 

Tub':lrculoae Pinto, 18 (SObrado). v·-·!!l ' 'VOltsr,~ IUI~A -Tem 44 annos! 
ATHSMA i ;~ dandc!~ea ~gor - E' extraordinario! Te- quandO de subito o coraçlio

BRONCHITE-	 .-.- ..----- i ~ e mocidade. NJo nho, de fact?, 44 annos. Nas do doente deixou de pulsar. 
PNEUMOTHORAX 	 I' \~ contém Hei de como .,soube. Com grande serenidade, o 

Consultoria: Rua Joio Pin° Parteira e enfermeira . - p'nta. a_ - E que tenh? um ir.m.ão médico agarrou o coraçilo 
to, 13 (Sob.) -Phan. 1595. 	 diplomada ' , ~~ de 2l annos que e melo Idlo- com ambas as mãos e, exer- ALUGA-SE,.--- ta. . !cendo prE'ssões rhrythmlca8, 

Resldencia: Hotel GI6rla Flora Müller '" 	 --:-. Imanteve, IIrtificialmente o Aluga-se um apartamento 
Phone 1320 Rua Tiradentes, 17 " 	 NUM hospital de. Winn!- funccionamento, .e!lquanto se prop.ri,o--D&ra consultorio mé

(Qnsultas. das 13 8s 15 horas, 	 peg, um cirurgião re811- preparava uma IDJecçll.o de dlco•.i!m!casa de enrermeira.I42-P. 96' -	 z.8va, recentemente, uma me- adrenalina que res!abeleccu / &ua Tiradentes, 17,
30v.- 6 	 hndrosa operllçll.o pulmonar os movimentol cardlacoM . ~lt:_9~' / 5v-& 

AGUARDEM 
DIA 15 DE ABRIL PROXIMO I 

lOA ...lO••A&. l.II~1I [~I,11 ! 
Salão Progresso
Joqam apenas 	15 milltar.sil Rua . Fell"e Sdlmldt ft. 5 

\ " Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ -Pí 
l\Iulúbtias dos rins e COl'f!.ca :) , 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o ter rito rio nacional 

': ,) '. 

Afi"ictl. 

Agentes i.ml f'lorio:nopolis 

Cf\MPOS L O B O & Cia. 
RUA fEI1Pf' E SClH..llDT 1\ . 3H 

C!!lxa postal/f} Tel(!,lJuu~ 1083 . ElI.tl. Tri. oALl.I,1lVÇ,1' 

Escripiorios em Itajahy, Laguna e 


Blumenau. Sub·Agente em Lages

12-Pi 

O qgoa~~~~",ª""~ 'lfr::. "i~O reI
'44 ':J ~ '"" e i!--" ~I"'U L-: r;;.


E' DE EFFEITO SEi'~§ACiONAL 

Naa tosses rebeldes e traJçoelr::as, na. bronchite. chr.. 

..'eas 0:1 simr:!es. grippt'\s., re.'rI!!d9S, ,c,uquld6es, lo.se. co.. 
esc.rro-a s ....guincOSi. dorl\s no r,e::!J '-1 n :ã S costas. Ir.$omnt•• 
e tr.qucza 9~n:!, !a!!~ rk. : : ppct;i~ c fc bi'"C, o CONTRATOSSE:.0t~~'::~:!;â~:~~::~io~:~o':~:>~12;:3o~~u(;~~e:~;!!~i~~~i:Is.:~: 
CO"Tnp.TOSS~ lá 'I>cr;bou maia ;lo 24000 .tlcslac!os v.r 
'IIIf.delros. Tenham cui~ado:' r..J:S-o se d~~lle," eng.QnAr. Acc.l 
tem .ó o CONTRATOSSE• .;p:e 6 baralo. n60 'em resg..ar• 
•• ••'.d....I...... T••h.m-ne ~mp.. _ __ ___ . __ .. ____ . 

I Para a SyphUis... Não 
ha nenhum igual ! 

o sr. M.:!utJ!lo RodrJgu\!~, /lrt;~tll graph'c(l, 
multo considerado em D P~drit(), Rio Grau:!e do Sul, 
escreve: 

«Compro um !I ~grd" deve' de gréljldão lor
nllndo 1'Ilbllco que, l!e ht,j'! grzo excelll'nle ~é)ud(' 
devo ao mllagrCJso -OALENOOAL». o qn"l me eU
mlu!)u a Syphlllis q!l~ me llfllli ollVlI, há br.s'<lD!e tem
po. jalgo l!!mb~ln [lece~lIario d"ll~rar que, de ludos 
OI medlcamenros qUI! iOmel, o "OALENOGAL,. fui o 
uoico oue or-eroo de fórmA tud!cl!l, por lESO, affirmo 
que NÃO HA NENHUM IGUAL,.. 

(firma reconbecidill 

O 8r. flor:ml!no AlZulH, re~;dtnte em Plrallny, 
Rio G linde do Sul, dIz: 

5"lfrl." desde muitos "nno~, de um corrimento 
do nllrl,. (OZENA) e jli M~anim~do dóe me curu <l~ 
tlio lmporfuDD mole'!II!!. lomel o «GALENOGAL.. do 
dr. frcdtrlco W. RomaDo, 11 cnn~elbo do meu pAltleu
IOf .mlgg Ir. cepilllo Jo~é Maria d'Avila Oarcla, e 
com S frascos apenas [quel rbdicalmeote bOM e pro 
lundamente grato 4 esse exlraordiDlIrlo remedfo». 

(firma recr.nbecld~) 

HOje Que a~ ludo ;!tse~p~r~dp.m~nle conir" iJ 

lerr/vel SY;JHILIS, que ponco a pouco. 't'ill,l onlqull
'lado 11 HumanIdade, d~5cobrlu ee, felizmeote. li arD:i) 
mall 11lrpreheDdEDte e podrrn~a pera destrul· la qll~ é 
o II'rllDde e abençoado depurlltivo o:OALENOGAL.. A 
COllfirmlç60 pOlltlva deuI verdade estoÍ DOI dol~ a'. 
te.lldol aeim.,. 

nés - Luvas, etc. 

Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
de Calçados 

"BARREIROS~ 

Ci rurgião-dentistD 
Trabalhos modernissi

mos. Pontes e dentaduras 
anatomicas, em todos os 

materiais adoptados. 
HORARIO: 

o TONICAH DtUM loolco dos lina e do c-:" '"ça'; limpa u 
bcx lg,;, Ooti rlLls, nu ilepil It· •• ar~(a8. COllcas .nmut.., augmeDtà 1\8 
urtuda. T:. ~ LLS i UCUU\!Õ..:!8 uu~ pés e rOt;tco, byJrop ·i·! f!, lti ttti. dtt 
i;.f. pulpitaçõeH, ôõrea llo cQraçGo, tl;ttbmu, h Onr l1!le ~athmaticü , 
I:irterio-hc~e rOd (" 

H.tnlledio .~ da,g ::'.éllllm:á H 
E' <J t"nico ulcro·ovurio SEI):\,NTOL que re. tituQ n . nude 

perdldH: lJd a antm(a, pamúez. DiUgrnza. fa~ tii). nOr~s branmis. 
rcgulndor d.t:.l ViSjt:iti, ~cra das tJu~nça~ dO ulerv, oV8ri (i ~, e\'Í!n 
813 l.i.cw C'.r l'lH'gius, ÕeH! tor; e uepolB tio p:J.rt\); coatra t~:dH8 as en(t::r
m!JadCd dUH f c[,horafi da qualquot ltladú. 

J.... (" .;O ;.:::; tL,: ~Or aç.üo i1 HRt.hum 
U"O u ( ;A(TliaGE~OL Esp"nlllM do dr. King p...lwcr, 

cJti lr!1 lJydh Jp5!es, pé8 inchlldQi'l, I~lta tlc ar, palplt8çõe ~. bati
Ul ~ llI.O UU H \'ei8~ c urt~~ ria r. bamnchito nt1thmuUc8., aneurlamM, 
l') y~Lt!li ~ t;: [1t~'lIm attt mo, lt!.. õ~..s, (: aliti úç·J . U:iUhS e&CU :..~ :3(lS e dôrc.i 
no cC' rro çl1o lmnta /jati 1I0H r i l19 e inchações. 

A p::-; r,. ,-i eo '~ n (~; ) n\' ttl(, 8 CCl.ltOS 
Pev·-:-·v! 1.IQl" (I STESOUNO, !Jua fnz eng,:rdar, t ugmonta o 

Y;gor t1,)s li ·u sculOi' C d oe lHU VI.·S . FJ) rt81~co o ~il Ut!Ue na,j l'c;;' 
H(, tlS all~mi<:n~ EvH;! u t uberçuJ o~e, cicatr iza. oa pU!Dlões d {: ente~ 
c:o ro p lJ:~~I , d il ~ . tü::se . l1.nres no }Ieito e n,1ti costalii, p er uas fr ê.; CdB 
l i ngu:~ .:::u j ·). u!':! a n ~~ ufH. ::,thc ili ;'~1 o dC~h n OI ') o a 11y~pcpji J a, c fi 
ct)i (val eci ct! n c ~~ é i"Hpidu. 

r; yphill i~ - P~·IL - H.lwu-i1iatí;,)L\'o 
;\ S~IRO( H'T!Ni\ (Ei:xir do CarolJRl do s~bi ·) IIr. Wila~m 

G f e Cn, CU i":!. J1í1 h!~tl11 G d t\ Nl.'pg~le. f'lyphUi :"'. {>( 7. 'Ii;as lumor.·p, 
J!a rlh!U!:t, e~· plii h.' (I. f ihtU ! f: ~~ , p l1í (; .lCÕ" B. ferida:--', c~nc ror., el:.cro
plm!as j' h( .. ~tIml l ~fiDw . Unira dtl [' u t'4=. livo (1ue IImpu (l corp<'. l en l

r lr,'\ cf)(~~i~7:~~·~;~~'h~ . t" d.i, S as d ro~~~!'! a:! de f'{\(l t'H ulo (. Rio, 

AS ~ENHOHA~ DE VRói USAH. 
Em BU " tdl< ·te intl r!l!l F. ómeut~ o MEIGYPAN, de 

g riíflcte p :. :1'C :' bygkniu'.l. ~ ,' ntr!\ \{l .:J l e sfjlA~ c·,nt~g!C1~ ns 

~i !~~~~~:~~ ~~t~;:':}it:'~ ! i~~g,.n:i :;·n r~~r~·;j~~üi,?;~' ;j.~~~I;:~ 
k:ca is (~ ~r(!: i ,i;;; :) r ,:: ei.'VllUv~ . Dr "~dr ;il Pti{,h,:co, Rio. 

REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Vendas em prestaçÕes.-Garantia de 4 annos 
DOIs modelos (de 90 e de 120 litros) 

ernt-':.t.~ de umil eccF!oml ('\ "i1i"pn:.. h~üd~::t~, r-Ol-"l; ~.m 24 
h':; tC " "(,D".'~.m~1l'I ml/!;t;S c!l~rg ! ~ ;:IHir1c/l do qUil 11m 

h,rro di: en!!,ommllt em 2 \;t;I;'M .le ..,~rv lço. 

Mantemos ~m depósito toda", /la P{!Ç!l.3 sobro
saientes e mesmo mecunlsIDoB c(}mpleto~'. 

C~;m Pi'6UC.; f' ,:' 1 ; 03p "~i s 
e:Jr ~;f.! :..":. '!.J· 

GôllSMAN 
Ex-chefe de cU_o 

nica do 
Hv:;.pital I.h~ 
Nnürüboi'g' 

(l'role. L. Burklll~!'(a 
e E. Krcuter) 

fr,,,,;p(,u Hlt~/a em 
Cirurgia Gemi 

Alta cif'urg:a, gync 
colügta (doenças de 
senhoras) e partos. 

CJturgta do syatcm~ 
nerVQSO e op!'rações 

de piasUca, 
COIl~ul:(!riQ á rua Tr~JIl-
no. 18 (dt.';:, 10 Ih 19., \l 

I_
d"_". __li> ib ! 6,l'iO) Tde
pbl;<n~ - t,286 '~',
Residencla A rUt\ Es·.' 
teves Junior, 20. 
'l'e1ephQIle -- 1.131 

Df. Ou/eso Vf&OnS 
-0

CODaultorlo A Rua 
Jm1.(I.Pinto n. 18 (so
brado). COIl6Ultss da 
1 ás a horas da tar
C;e. Ao.:; pobre8 
Consu.1tüa no Ho'</pl
tl,t! de Caridade. ás 
8 hi)!:'ae- da n:mnhii.. 

Iv~~:.a "!~!~:~~aJ
 
installa os «quadros .. 

para os mesmos. 
 I 
Preços modicos, I 

Das 8 ás 11 e das 15 Bm ~~ ~C'i d...: d r;::"-·i: "' ~ c.nk:; 1iI a~ l~rü·pr~ ~i~rti)ij :ssrão J!HenEncontra-so em todas as Pharmaclas ás 18 horas. ' id e::::; Imm~Jd j .:;f~$ljf;Di2, iSi-m Il~C~!;ShJ8d~ d;l' (lg'iJ1'i r ~~é1 ~'~m Rua João Pinto, 14
do Br8IU e RepubUoas SuI-Amerlouas. RUI P. Miguclinho,6 11 VIDctil de peçlll! (lU d;?;voll'f r;cm ca refrilil"r 'ldt\rNI pera Serviço garautldo
N. 60 Ap. lo D, N, 8. P. - N. 98!i ~~t21l\ cCIM~r;,mlo~ fm Saf.' P ,:aill' ou DO ({i,) dr. j:md m.'-____________.,______~~--------------,.,7i v-45 ~ v.-ol7 
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o 8STADO-Terça-reira, 21 deU'larço de 1939 

I{"\ C .. ..--. ......_. , 'l ~. I\!•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

~i:~e::r;~~'I I ! [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" I
'Redacçll.o e OlllolU!l1 a 
raa Jo~o PIlltO u. 13 

Tel. tI!22-Cx. f05tallSIl 

,,~,; IC;"l"'UR"'~ 
Anno Na C.{'llal: 'Osoou 

TrlJOe.tre 12$00() 

~:~3ro ",. utIO ji~ 
No I,~terlo" 

Sem".tre !2$OOO 

i• 
::'::~Itre = 18 
Trlme.tre I~ '1_ 

Aonnoolo. medlllnlo oootrlleto. 

o. orIginai•. m;;mo 0110 f,UbIlC.a . 

doa, 0&0 Sll~ devolv dOI. 
~ dlre""lo 0110 so re.pon.llblll.s..... 

peIO·art°~~oee.lIllo.a.I'!.'!:~tdtiod.O. DOI'ti ._ 

(umprindo uma 
promessa

Damo. publlcldade. pelo IntNês· 
le que pôde represeotnr pürs mui· 
~~~t:~:s~r:~~~~e~~~~c~r~ c~~fou~n~: 
I'rell80, IIdvogndo iH! Rio de Ja· 
ne!:,~:

•Veobo com a p:eseole cumprir
uOla promes.1l que é a dlvulg.çD.o
do melo pelo qual me sarei do 
borrlvel••oflrlmeoloB do e.lomsgo.

Faço·a unlcameDIe eom o Intuito 
de ser utll 'a pessoas q~e aollrem 
do me'mO mal HIl multo que era 
conhecido em casa como deenl. 
do apparêiho dlgesllvo: .EII~ .oflre 
multu do e5toOlsgO" dizia mlnbs
scnhora pen~liz.da. 

OR. CARLOS DE FREITAS 

D. lIut", vIvia cru eoo.IUDle re· 
!lIme: qu Iquer IIlImeolo mil I. forte 
r~:~~:f:.·':!a~::~~Psl~~d~!~~Vlib~r~ 
-I\lel o. IKlccs do e8toJURgo, um. 
..... IDlupportavel. 

E de oerto pooto em dhm:e 06 

::I~~ze::.:tr:.~~r:n ~:o tI~~~ 
~~T{: :: ::!o:~~~b:V:a~llr:u:I~~ 
cer., pol. I' IIDhll fello U80 de lo· 
numeros e.peclflco., tnulIlmentl'. o 
mal aggrava-fle cada vez mais: 10J 

2u::::el~:eded::p~rl~~~\~~ ~mllfI: 
xlr .Clnlra. Conselho .beDço.do I 
LogoTno primeIro vIdro comeceI a
obeerv.r melhoraI. O pelo no e8' 

~::ic!°'g:.rr~I~~e~~~:f:' ::'~a~~"3~:I&ppareceodo, e, agora. depot. de 
:~~·r:~1:rm~g:::~u:~~I~~,1t que 

d!:r:;,.:~e:,u, ~o~~u~a~n~~:"~!e~: 
cendo (I lemor da publlcldllde. eu 
Dia be.llel em vIr Il pdblloo auea·.1 
~~xf: ~~~~cà~·r~~t:;. V:,u~e8~ 
:~~~~~J::k,:··:u:~zfl~ea~e~~ 
::::r::J:t;:re:t~n~:ta:e:~oe:t~':o::r~-

II.. .•e 
tt 

I
_ 

18 
; • 
' i 

•• 

.. 
' e 

le 

t e. 
'. 

Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl • 
Hoepcke» e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor «Max». • 

SAIDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 
._ • 

Linha Fpolis.-Rio de janeiro Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis· .1I I •
_I 

Escala lt:ia~~~~~s.FranciS{;u 
Transportes de passsageiros 

e carll:as. I 
Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 

«Anna. • 8 
'Cal Hrepcke. " 16 
·Anna.· 23 

Escala S~o Francisco Laguna. •

I .1
Transporte de cargas I Transporte de cargas. • 

--L. 
Paquete «Max' Paquete -Max- • 

dias 7 e 22 dias 2 e 17 
• 

ros até ás 22 horas das ves- m~drllgad~.
I:.' peras das saidas. :.1 

Ordens de embarques até ás IOrdens de até· 
~~I:~:r~i:eh~r: ~~~~~d:sUs::~~~ Saldas ás l~ horas p. 111'1 Saídas á 1 hora da .: ! 

embarques Ordens de embarques até 
12 horas das vesperas das ás 12 1I0ras. ás 12 das vesperas 

saidas. . . das saldas. 
. . . . . .. .. ... - -_ .. - ... -- 

I .•• Ob - As passagens serão vendidas, no escriptorio da Em· ••• servaçoes: presa, mediante apresentação de atlestado de vaccina, • 
• E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. •• -IW~ M'!:~~>~. o movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche sito • 

• Para mais inlormac(ies, na séde da • 
• .r.mnrésa Nacional de Navegação Hcepcke • 
.. á rua Conselheiro Ma!ra 11.' 30. •

••••~•••••e.Q~6•••••••••••••..........• 

-


AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

'vla CO"'DOR 
" 

1 Svndicato Condor Ltda. Agentes I 
Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse

lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 
. --.-."--.-- .- _.... - ....__. ._.-- -,...- --_.. . .._.-. _ . 

MEDIDORES DE LUZ 

Precisa V. S. de medidor para sua instal
lação? Procure obter na INSTALLADORA 
DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 
SI EMENS, com absoluta garantia, porque 

é O melhor. 
R. Trajano, 11 Phone 1674 

O banho e 
a lonqevi

dade 
Em UHla conferência feita 

perante o -LHe Culture Fo· 
rumo, de Nova York, o Dr. 
Benedict Lust, director do Sa· 
natório Youngborn, em 'fan· 
gerine, Florida, teceu várias 
considerações em tõrno da 
theoria de que grande núme· 
ro de molestia8 tem a sua 
origem na falta de limpeza 
do organismo. tanto interna 
como externamente! 

A proposito, o Dr, Lust ci
ta o banho Japonês que, na 
slIa opinião, tem um influên
cia extraordinariamente be · 

~~!I~:, n~he~~t:~~, Jf:~~o.d: 
I~romover a longevidade.

Esse banho consiste em 
permanecer inteiramente i· 
merso na água quente (a uma 
temperatura de 40 a 45 gralÍ8 
centlJ.(rados), durante 15 ml 
OIltos, deixando para róra só· 
mente o nariz e os olhos. 

SeJ.(lIndo ali observações 
dêslle cientista norte-amerl 
~:no , O~g~~I~r.!o~ne~~~'d::I~~Ó 
uma especle de febre artifl. 
clal , quI' age como puri!lc.a
dor do sangue, além de atl 

var o metabolismo. Ademais, 
oa poros se dilatam, (aelli
tando a ellmlna"ilo daI to
xinas, Y 

Acredita o Dr. Luat queesse@ banh08. usados diarla
' mente, ou em dia. alternadol, 


~~rUa~u~rl~e;:~O~:m8e~~~~~: 
molhada, têm o poder de re· 
juvenescer. 

A sua lhese e de que, para 
g~:;~I~~~~:i~dii~:~~:-~~ ~~: 
g8nlsmo, na qual os por08 

ta::~~~n~ár::~!fa':;. e~:e .:::~ 1':.._5_0..9________________V_-_8_1_.... I~~re~~entam um Importante 

puhllol!r como um .ervlço .. buma· 
ntd.de .o!lredo",>. 

Dr. Àugusto de 

Peule 

MEDICO 

-i_1I1 de seaboro
P.rlol- ...... 

(OHSlIL10100 
RUI Viclor Meirellu o. 26 
as 101/2 e das 2 as 14 horas 

Tel. 140& 
Ruldeatla: Vlltoode Ouro 

Prelo. 42 - Tel. 1M' 

Dr. JoaqUim Madeira Neves 
Medico - Oculista 

Pormado pela Paculdade dI! Medlcloa da Unlvershlade 

do RIo de Jlloelro 


TralllmeDlo cllolco e clrurglco de lodnl'l ª~ mol!!!I!l1! 

dos olbos 


Curlo de nperfelçonmenro oa especialidade, com o dr, 

Pllulo Pilho, ao Serviço do Prol. DavId Sao,oo, ao HOI


pllal da Pundnçllo Ollf!r~e-Oulnle do RIo de JODelro 

Comp!rla apparrlha\lcm plIra exames de lua especllllldade 


Eltllrl'lcldllde Médica, Cilolca Oeral 

ConsultaI! diarIamente das 16 ás la 

CONSULTORIO Rua )0110 Plnro 7 1I0b, Telepb. 14M 
RESIDENCIA: Rua Tenente 8th'elr. ~7 TBLBPH, IUI 

E é Interessan~e observar 
o quanto um sabonete puro e• neutro, como por exemplo o 
Gellsy, auxilia a acçAo da , 
!rua na remoçA0 dos reslduol 
que se acumulam IObre a 
pélle, 

(( Chacara » 
Vende·se uma grande cha

cará, combôa casa de mora · dia, multas árvorel (rutlfe
ras, paslo para 8 a 10 anl
mV:'f e :ôatr~f::' com JoAo 
Balsau Morro do Geraldo 

~~apOelraS) 15valt,-5 CAIXA POSTAL 1849· S. PAULO 

A CAIXA SANITARIA 

E' a última palavra no genero 

Simples como um brinquedo de criança I 
To~a em~uti~a na pare~e 

Belleza e efficiencia inconteataveis 

Fabricantes: 

Fundição Guanabara 
Rua da Gambôa, 1141119 - Rio de Janeiro 

A' venda nas casas do ramo 

AGENTES: D. Morilz & Cia. 
Rua Felippe Schmidt, 39 - Florianopolis 

t;.}~ 
It-f!• • .".. -;p 

-; eeUe ~ 
" 1'e~,!,' ~"i:J -.,.___ __ __._____._._ 

' . ..... A lalta d. vivacidade, a trl.t61a ou so
bretudo a mdolencia que toma o uabalhador ~c' • Incapaz de produzir o que se ••peIa deU" 

"" . e que eUe. de reslo, póde dar - não e a Pr... 
lJUiça-Viclo; é peoe: é a Prequlca-Doenca, a caracteris' 
tica da "OpiJação", da qual é um dos symplomas mais i 
expressivos. "' -' .~ ,~,..~ . ......~ 

, Para combaler essa preguiça doenlia, baata tomO! 
a "Neo -Necatorina", que restitue ao enfermo a saude e ., 
a disposicão para o trabalho. 

( ' A Neo -Necalorina .; um vermllugo poderoso. acon
dicionado em capsulas roseas contendo teuachloIelo de 
carbono em solulo solido e oplimameote tolerado pelo , 
organismo humano• ..~;ft:tIi;í.' ~'J""""",~.~.~~,"~1"" 
N E O· ~ E ~ A T O_R I N A 

--~ --' 
GONORRHEA (HRONICA 

Nlo desaD1m.e 1 A sciencla progrediu e há uma 

NOVIDADE que resolverá o seu caso. 


Maximo slgillo. Carta para: 


DA SAUDe OE PFNDE A 

FELICIDAD E 


SeITl Jo"de ,n'; o ,nu,\ u ':<Jt , v 

todo. o oleoroo c: I,) bOITl ·I'"..no. 
N áo lIIoi, e"conr'a. lolilU.:" 
lonhOJ,mol ruorm,\!nri;") d e , ileoelu 
• de tO:lallOllOim"l!nlo . I m q ue ~Io 
_oHr. o /IIol 'eUor ' 8'f"O deu ,'.t! 
gw\o n dod••• ~JI••" d ••• n tuJ\lQ 

anle OI , .. OI .rml..det ~n co r",ploilIiHl • 

A ~Q",d•• ",rn d lo.", que ..oU 

, e !lh~ ~o! !t'e:~ :::;;;:: ~:! d::: tQ.: lrm~ Cl 

, ... UIO'.1n .~., ' . , ...-. ' .....-J. 

A. SA.UDF. t 

DAMlllHER. 


KELLY 
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o ESTADO. 21 de Março de 1939 

DF" Pedro Catalão Clín~i~r~~~iCo. l'iVIDsAemaRnaELslaCinltOaSAI' Curso Catharinens€ de Madureza 
das molestias da cabeça e pescoço I , [I 

ESPECIALISTA EM i Segundo estamos inl'orma-I MATRICULA 

..\:'ô:'ôlnms..\RIOS OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS Idos, as Festas d~ Semana I 
 Acha se aberta a matrícula do Curso 
FAZEM ANNOS HOJE: ConslIltorio: nua Trnjano, IR Santa serão celebradas, no ' d~ Madureza, que funcciona á Rua JoãoSras.: Sylvanla Gomes. Rosa de Diariamente dns to ás 12 e daR 4 ás 6 hora~ corrente nnno. dias 2 a 9 de I 

Mello Alvlm, Nair Wendhausen de A~ril p .. vindouro. com gran- Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas 
Albuquerque e Amara Mdciel. 4:1 V-28 lmlhantlsmo. nu If.!re .ia oe S. Os interessados serão atte~didos na 

Sntas: MdllM Fernandes e Judllh - ---------- --- - - - - - ---- Francis('o.- I séde do referido curso diariamente das 
G cp~lra I IAconselha iis democra-, "P~rl! sei virem como 1 " e 15 ás 21 horas. ' , 

gad~" d~! I !~~ tiS' Freire dele ' VA!'R-l- AA'" ,cias romperem relaçõesI;~st~~f:/I~~~~~ (>~S~~~~lir~(;='1 
Menina Oswaldtna, fllh~ do sr ~ i com a Alemanha 1- Cei C..uLiitiu Ca:C:as c TlJeo· :;2 3010' -17I 

loaqulm Luclo de Sousa __ ,dureln Av"'! Atim de anga 1 

:';01\.\l1H" --- ____ I PA'iAMA 21 tU. P) - 0 l ri~rem dOlJatIvos pam o CUS·I--·- --- - - - - -- ---. 
Com a gel1l,1 senhormha A!~yde ll • , ., ,.~_,. ""'0 > doulor fI"rmodlO Ams, publl- ~e\O daquelllls SOlennldtldes.! 

Pessõa Ilha da exma v uva d Bor. ' t\ S 19,,,0 " v'''' éd , .. 0,-. "," " I>la, c ,-prcsictcnk ela Hop..",II· loram organIzlldas as 8~gUlO- D I' D.lli e de acol"" , . - ntm-se em sua s de a lua Fe· P , .... ' \I'S ComrlJlssl)eli .. - ... 
nardIna Pessoa. (ontractou (asamento I'ppe S'chnlllll os ql ; ,~b ('S d ca no . .1 n3111.1 , ex-mlnls trn do I 11\ l011 ' -' - (' /,,' lVerSOes 'I 
O sr . lolfre Ramos ,r "Panama e111 WaShln"ton e es , a ,omm"r( 10 - S 

_ Com a gentil senhorinha Lacyr tead eml" Catharrn ense d~ Le pec lallsla em D,rc ,t ri~ ht~rnaclo l}ev ) Conl'go Harry ~auer, ervtço esr>ecial para 
f,lha do sr Arthur Pedro Cdlrellao. ras nal, publiCOU 11m ed llo rlal em ::;rs , I rocop.lI Borgf'B, (,ustr.- ~~- -_~ O ESTADO 

1 
eS(l'pturarlo do Thesouro do ESt3do O «Dlarlo off~:lal U() I slado" que rec o m111 e nd~ com empenho ~1I r~l lvelra l' f~o(]olpho For RADIO - Nas d d 2529 P .\RIS 21) - CI • 1 

contraclou casamento o sr Dar<y . , qlle as democrac ,a~ rompam '11 IgH. on .s e ." le,;<HI 11 e~-
Sfrau(h Marinho, ort,,'é1 da Mar'nha d: ontel11, pllbllca o decreto n. as rela ôes di 10111311ca5 COI11 a ~ .. ,,?na - Central - Sr~. mb e 31 S5 mh, a. e.taçõ,o Da- ta capital a noticia de qlle 11 
Mercante. 4,) , reglllan~l <l o forn cc l,ncnto de '\l el1la~ha, COI~O protesto contr.. I,JO' t') ~ilr.\sostl)mo Palva .Jo v.~lry, de Londros, ",.d,." esto Rllmanlll I'oo centrou 100 mrJ 

'. . . ..nergla electrrc.! a esla capital "sell ÚIt.1110 g'llpe de fôrça nas Clil'!Ofil" i\!ano e l ~ rede n.o.le o se~ulnle ~,ogramma, hor&' iloUlen.8 na fronteIra com a 
-" \SI I\IE:';HI" - O conhecido ]1111<1" disse e111 , rlc~1 da Sllv~, .JosP \ unkes e "O d. Flo..ancpolu. Hungrla._ como medllla Ile 

ESI<Í em festas o lar do sr Alva I O ,ws"o prezadp cr nler a le r. parte q c ~t I Joao Cnrulnila 2020 - França - 3 Pal••lra precauça('l 
ro luz e de d D Ima Luz', pelo I $r. dr f'.'?noel Pinho for dcslg·, aírt'leie 1~le ;~dn~ ~)~\ (r~~,vo~er ú~ 1 :\' zonn Largo 13 de ,em inglê. por Felix de G,and' . - . ~ .~. 
nas(lmento de seu fllh nho "'!vJr~ nado par.! rcs~onaer pelO expe 'Hemlspllerro OCCIU ntal _ t ' ~lfl") ' ~rs .\1\'1\1''' \Infl'A Comb. I Bl'C~llh:'\ r, 20 - CallSOU 

n .\.J.\-"TES dicnte da III~pect o rla da Sallde lam'ente d~ conlorll~ld~d~ ~~~el~ F.el'1'H1rHln (',,_til .)"81' Fmll', Zé' 35 l!...., P.od'! pc, .1-1,:,,, oPtim~ im~re3'ão nest[!, cspi-
O sr Pedro Callado agente Irscal do I'ortn de Florlanopol" solldarl'dade n I tI I('ISCO Hos!\ Aberto Fal'l'\ elBleCh (vIolIno) e M.ullce Vlndenlt81 li ,Hl tlCHl dI' que a Ingla 

do Imposlo do Consum~, que acab~ - serV III ~e eSlcl~ 11 1~~~~la ~I ql~'~> AnilHO CO~"H< '(or900) ten',1 vai . envia!' Ilma missll0 
de ~er removido para o R:(lfe. d'gnou Por sentt nl'a,. •de nn'em do reccnte ConfcrênciI Pan~Á1l1CI,' 4" ZOIJI,l - Matlo Grosso - 21 o~ -21 15 - NOlicio,'io, em comrucrcl!Il ti I{umunia 
se es<rever nos um (arlao de des sr dr "',Ielo I a\ nr rS da Cl. -"n a Ile L Srs. He itor Deltol' Dutr a POltusue. e Nolas Semana" .obr. - . 
pedidas, mUlCordlalmente, e que agra .\111 Harrelo, IUI Z ria :~ Vara da c" Ima~ GlImerc Indo Camlllha, I:uge' o Merc~do do Algodõo (só n. . LO~DRES. ~O - Em face ';11\ 
decemos.. fazendo volos por que s.s. Copllal, Inl cOlld~mnado a 4 al1 ___._..____ . _ _ .__..._. nio Dal (;rallfl<'.•luHo Vieira frequencla GSE 11.86 Me/.) . l ,mUlit;ao Utl I;l1l'lll111 C"fllrà1. 
tenha feliz viag"m. 1\(1' de .r.riSãO cellUlar. (I sr. Eu e Antomo. Ahrel.1. 21.10 - .Th. LiHi. Sho", .. . Um I~ontinu!im em permanentu 
________. _ _. _ ... clrdes Genlll, cx·collector esta iIiI 5:' 7.ona - Praia de Fóru prog.amma de va,i.d.de•. Apr.- l'.ont"!cto os govêrnos de Lon

dunl de l' loriallopoli'. processa- I S e!Jrt 6Vit - SI'~ . Pedro Evaristo Dia~ sentação d. Ronald W.ldman. dre~, PMis, Washington. Mos-
DESPERTE A BILIS 'd o pei " ::!~5\';O d~ "i ~ "",a, CC;; " ..::t:te. Alcides i\'[urques. Genesio Ca.' 21.40 - Noticiado .m inglê•. cnu e llos Estados balk!lni· 

ten.1S de. c~ n to5 de, rc,s. .. I minha, Secundioo Carrcirã.ol .. . 21 .45 _. Si9l1ii! h~iôdv d; Gi~;:ij P.O!'l. • '" 
DO SEU FIGADO () e·cma" Frnl!c,sco Buclt t le Estani.l.u Szpoqa' e Heitor FUl'ia. ,;;ch. . A Hnssla propus uma con·t
s... c:.ro..._-E SIIt.i di CIIIII Burcto. simu1t II1Camel1te julgad o. nicz < f.miÍi•. Hilda Tendo em vista a reconhe 2200 - Big Ben. Um Racit.1 Il'r ê ~cifl. Ilos chl'l'tls dos pai-

Disposfo P.ra Tudo fOI absolvido. Szpogenicz e familia cida piedade e generosidade por Norm.~ All i~ (baixo). Canções ses mteressad08. 
convid.m ,"UI pa' da população desta cupitAI. (, de comp05ltor~s ,"ql.s~s.

ft ,. ~;III'P~~j:;~~II~~:O~~rl~tI7:.r ~,.d!"~':~i7~~e; Pedia estnol.as e pos- I.nl... p...o.s ami - de e~perar que as r('feri· . 2~.30 - BI9 Ben r,m d. trans PARI ~ . 21 - O ministro 
~ Irr. ' Ij-"""r:lf'tM, fllinu'nl'" ""') .lia g8S para ISlistire:m á das commiset1e8. D1 rór.:na mina0 GSE. rll~~O _ nestH. capital. teve hojeOt 

:;~:::.:::~:, . ' ~~:i',~;:;~" ••::.;~;~~ ~:d~·:,7U: suia varios predios mi... que mond.m rezar pel. aoostumada, sejam acolhidas B 2230 ,--: !ransmi"õo GSB: Biq longa conl'erêncill com o sr. 
\ . ..... I<00I'1111''-5'' ubnti,lul!CllInO qllfll f'flV ,.np.u.- Hcll1m, 21. - A p<,l cia pren· passagem do 2,0 anníveua- com p:el'ül agt'ado. sendo-lhes ~n . Notlclana ~m espanhol. BODnet, titular da pasta do 
d. --;I~~" f,~n:lll::;:;::'~.::ala"'~~:\~ (~~1(:1I ~~~~~ri(~ d e U o individuo Antonio Tei- rio da mOlle do saudoJo e dispensl:ido o apôio de que De - 22.45 -- Fim da transmissão Exterior da Frnoçn . 


~:~,::'i '~E:~;~'!::;:~5;;;~';:/::!.~::~E:,I:~:~ ~~~rade Pi~~~e~ê~;I~O~e:~i:n~ BRUNdnestP~vG~NICZ ~~:~ta~~i;t~{o!~dO~es~jariuen GSB. VAHSO\'L\,:.!l - cel.
O 
o,. '.ili• . " ,,~.' ~" ••.• • •Ii",..,.. ''"'" ,,,do. Imendicnncia nll via púhlica . na Igrej. de N. S. do ROIa- maior gloria de Deus, Hcc!;, ministro do Exterior. 
~,:': · I:::~~:~:~~I:.~':I;II~'.::r~i'I~lu;;ltl:r\~Ii:J:~(: Apesar do seu aspecto mi- rio, ás 7 hora. do dia 24 l-:;tft-se emI)('nhando para har
Ii"""n''''''. I',.,,, 1';11 ..1", CAnn;I1S sernvel, Antonio Teixeira tem (.exta·feira). Antecipam .gr. Procissão do Senhor CINE ODEON - A', 11 e moniZIlT 11 sit\la\~ão entre aAA 

: :;;:;" .~.~;~~"". ~,...<ce;" i ..,IO,_ fortuna, possuindo varios pl'e . d.cimen!o,. Jusus dos Passos ~9.30 horas, aHeidí. H.umania . e a ~lllngria, em 
____ di<1F, 108 3v-1 A Procissão do Senhor Je CINE REX - A', 19.30 ~oral. \'Istall~ IOvn~ão I~ungara 01\ 

sus dos PUSSOf. no proximo .A duplo do oulro mundo,.. l~lllheUla, A I, oloUla tem um 
domingo, saírá da Igreja de CINE IMPERIAL - A', 19.30 Iratado de mut.na assisteneia 
São Franci~co, pelas ruas' Deo. hOla" .Mavelling.. com a Humama. 

doro, Tenente Silveira. Alva SOFIA, 21 - O govêruo 

i
[~,rtlr~:, ~~!;:~~~~' .(eo~~~~~!le~:'~ Í1ungllro publiceu hoje i/ma 

NOVA MARCA 
NA IGREJA PRESBYTERIA· nota em que frisa a neces-

I 
. 

15 de Novembro NA. _ O uplctaculo realizado sidade de os Estadosvelra. Praça balku
. (lado do Palacio), ruas .João no ,.Iio soci.1 d. Ig;.jo Pr••byle · nicos e~tarem alert&s, para
IPinto. Nunes Machado, Tim rian., á rua Visco de OUIO Pr.to, defenderem a sua indepen
tlentes . Larg'o t:J de Maio e no último I.bb.do, obleve grande dencia . Essa nota causou ex-
Menino Deus. exito. cellente impressilo em Bu-

I Serão installados micropho. O .sketch" mod.rno e o dro ' Carest. 
nes para os sermões do En ma (odopiado) o .Filho R.belde~,Icontro e do C8Ivari(l. _ do sr. M, F. c., roc.b.rom RI.ÍlO. LONOIlF.S , 21 - Sabe se 

1 Em Msnas se reduz o appl.udo,. Os .madoros o dire fJU~" a .R\;II!:niaper:P~~:~'!na~ 
imposto d~ in~ústrias e ~!O;:lic~ad~:~· for.m calorosam.n· ~~~7~~~~a d~~~aloriz!lr 11 Sllll 

pr<:>flssoes Em visla do exito alcançado por moeda nacional.DE Bello Horlzo~te . 21. - O go· eu. especloculo. deverá ser ropo .---- 
ver~lldor T d(l Jo~st~do, sr. He-1IidO, em br.... no The.tro AlvoCORTiÇA nedlcto \ a"lld~res. asslgoou ro de Carv.lho, Im di. pr.viamen- A vida de hoje 
~e.creto. aut~Tlz.ando os pre - te estabelecido. precisa do 
leItos mn~JlClpals. a reduzi Como da primeil. V.Z. a bôlsa 
reli! d~ 20 " oS"lmyostos de d. bilheteria destinas. aos pobres ENO ~~~~~ 
indllSlTllIs e ;Jrollssoes. do interior da Ilha . 

- EDELMIRA--DA- -COSTA SABIHO 
MISSA DE 60 MÊS Representante

rI" Colombo E. Sabino. filll<lS e noras Pessoa conhecedora do raconvidam aos parentes e pessoas de mo commercial procura re suas relações para assistirem á missa presentações, d~sde que seque, em intenção á alma de sua ines· 
jam bem remuneradas. Inquecivel e saudosa espôsa, mãi e lormações, por obsequio, na sogra EDELMIRA DA COSTA SABINO, redacção do ESTADO; en

Jesus dos Passos no ~:n~~mr1~e7~~rr:n~e C(5~;1I~ir~), ~s~ tretanto, caso uma firma in
leressaua assim o deseje,horas. confessando-se agTlldeeidos a todos quantos com
compar~r.erá eUa, immediaparecerem a e~8e aclo de nossa religião. lamente, á sua presença. .109 2 v,-1 -------_·_·_·__ 

I 73 30v-13 
·_-------I·~--~~ 

Com o casco arrombado 
Cidade do Salvador, 21.-0 

navio «Itaquera", em que via' 
java a deleg:açilo do Ameri
ca Futeból Clube, de regres-
SO ao Rio, arribou ao jjortoRepresentante: A. Gonçalves Santos & Cla. de I1héos, devido a ter soffri 

~~6:::8--------------"'!;;~0-V-.-,.1".7-.J ~~ ~~s :~r~~~ :I,!:I~rô~~tlngiUI 
Lavando-se com o sabão 

~~VIBaE. ESPECIA.LIDADEI' 
de WETZEL & CIA.-}OINVILLE (l'vlarca regislrad .1) 

economiza-se tempo e dinheiro 
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