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OE§tado
o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 

Director-gerente; Altino Flores o"Pru~ente ~e Morais" 
ANNO XXIV Florianopolis-Quarta-feira, 22 de Março de 1939 N. 7620 I IRREMEDIAVELMENTE PERDIDO 

PUNT A ARENAS, 21 lU. P.) - ' Desapparecem a8A Air France suspen-I esperanças de salvamento do vapor brasileiro .Prudente 
deu seus serviços A História recorda muitas tentativas de Morais., pois o casco do navio, que Il~ acba encalhado 
para a Rumania « . de imposição de dominio na Eu- em um banco de areia, eatá multo avariado. 

Bucarest, ::!t (U.P.) - A Air l ropa, mas essas tentativas, mais O governador do districto marltimo resolveu en
viar os navios .Cblloe. e «Lovar!» ao log8.r do sinistro.~rean~~eS~~~8~:~~~~~ p~~~~~or~~~ Il cedo ou maIs tarde, terminaram em de- Durante as manobras da salvamento da unidade

Il'e Paris e Bucarest. 'sastre para os seus autores, e nunca se da marinha brasileira, encalhou o rebocador de alto mar 
O avião de passngeiros. que demonstrou ser possivel recalcar o espiri- «Colo-Colo», entrando no mesmo banco de areia, na ponta

figurava no hOl'ario de ontem. to dos povos livres. De acôrdo com o jui- de Carreras, sendo depois rebocado a Hoyan, em Punta 
~~s~o. partiu, (lomo era pre- zo da História, o povo alemão ainda po- Arenas. 

Uma lancba do "Prudente de Morais», carregada de . O exército rumeno em tem· derá deplorar a atitude tomada em seu I remedlos e mantimentos, foi lançada pelo temporal á praia
po de PIl7. comprehende oito nome contra a Tchecoslovaquia". 	 de Punta Carreras. 
"orpos. um de gendarme ria e 

En~nn8111-!C si crl-m de 
outro de . g'l!ardas da frontei'rl (Palavras de lord Hallifltx, em seu recente diS::Jursol 	 \"f'r('Jn ficnr magros toda 
ra. os QuaiS se encontramem p(~ dã guerra, em virtude! =-______,___________ 	 ~:"I~s~·i~~lh!~~~~n .;!i'h~~~n~~ ••••••••••••••••••••••••• 
da convocaç/l0 de 10 classes. 1 _______________._ ___ ____ _ _ _ ~:;~lll:7r~~socc~:~.g~~~s ut'~ : e 	 e 

O chamado I'oi eHectuado I --- 
por meio ele notificaçfl? indi- Londres está toda de tomnr o Oleo de Figo\ 42 crl-anças 	 TRANSFUSA-O •••,""do·se da lIO'·. lIlI.ncira .: 


vldual. o ,'esto do paiS, ex- engalanada I, 
 ~Iu dt~ Bacalhau. Este olco 
ue gôslo tüo repugnante

ceptuando a Trans,\'lvania, para receber o presi f' DO S ANGUB C~IARAVILHOSO)dispõe de 150.000 h.~men~ . No dente Lebrun I morrem a ogadas 	 f,~:~~l~!~'Kt~c6'yrSe~:: • · • 
nordeste dessa regl80 fOI re· 	 de. Fif.,:Rdo de Bacalhau. cobertas de as- e _ 

sucur c ~Ô"' de tomar tonto no verão . Com 2 vidros augmenta o peso 3 kilos •~'i~~~~a:sa p~r~~~~~~~s.d~or~~ VlOdres. !a. _A capital está I Varsovia, 21. (U:1',) - Qua· 
. d ~ d'l prompta para' receber a vis i renta e dURS crIanças, que ~1~)I~u:ro (~~~~~7~.. E~~;:!~~I~:~: p:: e Unico fortificante no mundo com 8 elementos tonico •

tilbos l\'lcCOY. hoie mesmo e rf!Adnui. e 	 _~nv: ?s c~r~aT.e ml'l ~ar!os ta do presidente de FI'ança e·1per~CC1'3I? ~rog3d3s no lego 
enersi.: O moiar lorti!imito. I. Phospboros, CalcÍo, Arseniato, Vanadato,etc. •e ucares lans)· \ an!~: . da scn!:Or:l Albert LelH'üü. de Krz\!illlemC, eran:' escolares ra Corça. 

Conduzia ~áchina o ~~rf~j~~' t~: ~n!~tc~~sa~! I~~~ies;~, ~fa~af~~ar depa~Fe 	 : Cuidado com a tuberculose : 
p~otographic:a no festa. G~inaldas tricolores, nllm plC'mc. 

aylao, sem hcenç~ bandeiras francesas e ingle. O professor lanç~u.se ás Os novos Waco.cabi • Os Pallidos, Depauperados, • 
.RIO. (P. C.)- O sr.. OI,ym SBS e grande~ colchas ver. água~ geladas do lo.,o.e con· •• Esgotados, Anemico8, ••

piO Guilberme, no dIa H do melhas cr.m l'ranjas douradas Sf',g;llIU salvar tres cr~ança~. nu já estão voando Mães que criam, Magros,corr~nte, voando._como pas· pendem das janelas e bal- !odos os recuT?os dlspom· 
sagelro ~e um a~\ao, de Fio· cões dos edificios publicos e VCIS foram moblh7.ados pura nas rotas do C. A. M . • Crianças Racbiticas. • 
rlanopohs ao . RIO. transpor- particulares Em muitas ruas reeuperar os corpos. •• Superior ao oleo de Figado •• 
t<;," sem pel'RllSsà<! das auto- foram erguidos postes nílues Rio, 21 - Os aviões Wa- de Bacalhau. 
rldade!l uma máchma photo· com escudos franceses e ori. co· cabines, recentemente ad- • Receberão o efleilo da Irans- • 
grapblca. fiam as n7.ul, branco e "erme· O proximo assalto quiridos pela Aeronautlca do • fusão do sangue e a tonifica- • 

Ao desembarcar no ca.ero. melho. A grande avenida que BERLIM, 21 (U. P.) - Exército para o serviço do • ção geral do organismo com o • 
porto S.antos Dumont·, o. hlm~ condu7. ao ralacio de Buckin O govêrno nlemão, in- Correio Aereo Militar, depois 

~;~~~~~~~i~~IOp:aS::~~I~o :~~ gban está emhandf'iradn. ~~~a~oop~osr;i~ar~g~(~~ ti~o~oát:dpOr~v~:a~eg~~:::~~ 

vlado ao Estallo Moior du Estás triste, meu amOr1 cratica motivada pela tares de experiencla, antes 

Exército. para ser revelado. Tens broDcbUe1 annexação da Moravia de serem entregues á Avia

••• • 

EslAs com tosse e da 130hemia, decidiu, 110 ção Militar. 

E' lei do Nosso 8onllol, que coosta, marcar pae Concluida, porém, essa 


Or. Manoel Pinho Só te salva o CONTOlTU8SB! ~~I:~~ t~l~n~n~ ~!~~ c~~~ ~~r~~~ O!s~~~OSseeDd~rti~~~~~i~ 	 Accidente com um 
ros os acontecimentos d I C . A MilI avião civil paulistaI -:O ~?;~~~~~o~~nu~~:~~I~~a:,~eár!::~~::ra~õ~!~ A Russia respondeu em Londres, Paris t~r~ P~u~ O~rr~~á e!:~iand~ r São Paulo, (P.C.) - A's 9Cllolca médlca-1'esls favoravelmente á pro- Washington. aos nucIeos de irradiçüo das • 'uer o pOlli.11 plI. miti

de glandulfts endocrlnal. posta anglo'francesa Entrementes, circula o rotas, para o treinamento dos 1 sar •• consequenci.. dos re e 19,horas 40 minutos de 
no Campo de Marte, caiu um 
I 

Moscou, 21. lU.P.)-A Uni rumor de que o proxi- nossos aviadores, nesses no . centes .contecimento•. E' cl. 
ted Press soube que o ~(lver · mo golpe do chanceller vos typos, mais velozes. eCONSULTORIO: ro qUI o exilo de qu.lqu.r ~vlao do CIub Paulista de 

Rlla João Pinto, 13 (sob) Planadores.no sovletico respondeu favo' Hitler será contra a Ru· com varios melhoramentos, esfôrço que, po...mo. f.ur
Phone 1595 	 O apparêlho precipltou·slIravelmente á proposta anglo· mania ou contra Meme\. entro os quais, as helices de nelle senlido, d.p.nde d.RE8IlJENClA: 	 do altura de 100 metros, IiIfrancesa, que lhe teria sido 	 pás variaveis. .Iltude do sovêrno .It",io.Rua .José Veiga, IB5 	 cando ferido o iostructor sr.1110 me lev.. decl.rer o 
PHONE 1.199 f.fnv~gg~ d~ ~~~\~~II dfenc:e~: Abriu o sarcophago pet:~~~h~,e~:r:e~ui~or~~j':; .eguinte: Hi .nno., o povo Franz Ronza e o i;r. Arthur 

CopeIll, que pilotava o appa·70P. tes a impedir aggresslie8 na do rei Shisshak major Macedo, da Directoria brlt.nnico de•• jou 'irmemen
rêlho.~~~"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!~I Europa Central. 	 de Aeronautica, pilotando um le enlrll em termo. Imlllo ' 

Arlhur recebeu fradura daO govüno sovietico sugge· Cairo, 21. - O rei Farouk desses apparelhos com des- SOl com o povo .Iemio. 
coxa e echymosellDo rtonlalPreparando-se para riu a cODvocaçüo de uma esteve em Sanilhnga, na re- tino a Fortaleza. . Nio hi inslindo nacion.1 
e Franz grande lesilo no ros.orver o petroleo da conferência a quc comparo- giiio de 'ranls, onde procedeu 'l'ambem por estcs dias de· m.1a 'olle que o de, Ip6. I 


Rumania cessem representantes 80vle· á abertura do sarcophago do verá seguir para o sul. para conlend., IPIIIII .s mio. e to. 

As duas "Iclimas ® aviãoticos, ingleses. franceses, po· rei Shisshak. descoherto no o ::lo Regimento de Avlaçllo, tenl.r esqueci-I•.Londres, 21. (U. P.) - D17-	 c!liniltrado foram hospitaliza10Dcses e turcos. último sabbado. outro desses Waco·cabines. Nosso povo loi mli. lonle que estilo promptos os 	 dos na Casa de Saúde D. Pege, reconhecendo .Igun. enplanos alemlles para a ex	 dro 11.gln•• que exigi.m .er remeploraçll.o das jazidas pelro· di.do. no Tral.do de VerlIleral da Rumania, calculan nlhes. Mas, ne.te. ullimosdo·se que, pelo menos. me· .nno., lod.. .s veu. que.H tade da producçllO - ou sejam surgi. elgume opporlunld.de20 milhões de toneladas po~ 

anno - seria necessaria á de " progredir no. entendi
mento., o govêrno .IemioAlemanha em tempo de guer· 

ra 	 prallcl.1 um leiO que torne' ENO 'Sei , 

v. Impo••ivel qu.lquer proÉ raci! de ver· se que o do

mlnlo da Alemanha do total 
 g....o. M.I. espeei.lmenle, 

das reservas de petroleo da 
 lel'll .ido esse o c••o no. 

ultimo. m.....Rumanla augmentaria con· 	 Para OI trabalhos dePouco d.poi. do ecôrdolideravelmentA o poder da 
d. Munlch, o govirno 11.quella Dação em caso de deFesa nícional 

guerra. Paris, 21 - O eJournalmio tomou medid•• especi.l. 
que .b,l.ram profund.mente Offlciab de amanhll. publicat autor de 18 crimes e opiniio mundl.l. rã o decreto que obrigo todo 

de morte! desemprelado. que recebaTode equenl Inici.liv. 'oi 
'ru.trlde pel. .Iitude do go'Porto Alegre, 22. - A po auxilio do Fundo. contra a 

I1cla procura capturar o indi Desoccupaçllo, a aceitar qualvilno II.mio ne sel'llenl pll 
nd.. E' dillicil prever qu.nvlduo Adio Rockembarck, co· 	 quer emprêllo que lhe seja
do • me,ml podl" 'er ,.  orrerecido em empresas que1:~:~n~dOquOe éL:::g:ã~e ~8 Inlclede. trabalhem para a defela na

crimes de morte. A sua últi cional.E'N' qu.,lõ., d••pe,lIrem 
ma fr.çanha consistiu em In Esse emprêgo deverá, en.l'IIplll d.cl.raçõ••, e o••

conlecÍl••nlo, da Tcheco.locendi.r uma ponte em Cruz 	 tretanto, ser retrlbuldo na
v.qule exlg.m que o govirAlta para fugir A perseguição 	 base do lalario normal, da 
no d, Sue M.ge.l.de e ioda ' policia. Actualmente o babilltaçao do trabalbador, 

cLampelo da Serra» está ho· bem como spgundo a regllo.do. os povo. livre. reconsi
mlllado em Soledade. de recusa,derem I ,UI Illtude em 1.1 No caso o de

mlle,i••• sl'mpregado ficará privado
Um I.mtorio desco' (Pallvra. de lord H.II'ax, da asslstencla d!lS f.0d4!!'~8 
nhec1do no oceano 	 em .eu recenle dl.curso). IpubUcos durante o resto do11.._________.& anno.

anlarctico 
Cidade do Cabo, 22. -- A 

Agfnola Reuter annuncla que 
o navio de pesqulza& scientl· 
flcu cAImirante Dilcovery. 
enoontrou um tarrltorio de. DrI lrmini. TIIIr8S - IIIIDI.·.. I.... IIIIIIJII 
conhecido; no oceano antar Clrurglll.o-Eapeclallsta Ass'slenie ido ·:prOf.Sansón 
ctlco, entre zero e quatro C_...... 10" 11, "16" 11 - JoI.PI~;7.obL: T~I. 1456,rAol de lonrltude lésta. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:M.ge.l.de
http:Tcheco.lo
http:opporlunld.de
http:pOlli.11
http:lan�~u.se
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K ,...TT li n"'E••r1\,,2Ur1,nV .lY.l 

DIA 15 DE ABRIL PROXIMO I 

OA V.O.aA%' l.1I1I [ r11 ~ 

Jogam apenas 15 milhares 1 

[~lumnB tra~81~i~t8 
Novos Syndicalos , ao decrete lei que regula as con

reconhecidos !diç"es do . tr~balho nas empre-

Foram assi~Ul1!las, pelo i\1i : sas jornal!stlcas. . 


nisterio do Trabalho, IIS car·' Um revisor,. que hvera o se.u 
tas de reconhecimento dos; tem po .de se rviço normal reduzi
seguintes ~~' ndic!lto~: _ Syn. ido a c!nc~_ ~o~as . de. acoruo 
dicato Patronal dos Costll- !com a eXI!;e ..cI3 do Citado de
r ei ros àe S. Puui" (""pUi"); ; (~e to-tcl , so!frera, em. cOllsequen I 
Synd icato dos Diamantario.s iCla, ~educçao. tambe.n nos s~usI I 
Brasiieiros, da capital da Re. 1s~ lanos dlanos. Ora, a referida 
pública; Syndicato dos Com- I lei prescreve ~lIe nenh?m. elll 
merciautes de Oliuda, Per . pregado podera. ser prejudicado Su~pro 1000 t-.!Anmr\L 
nnmbuco. Syndicato ProHs- nos seus vencllne~tos ..ou em ÁS G!.. r.~NDUi~c)' S Dr:J !~J-sional dos Orficiais Alfaiates qualquer out r~ dlrelto,.Ja ass1g- 1 
e Classes Annexas de San- nado, ~or lIlollvo da vIgencl3 da 1ADAS O ·"'lo ~om ~Jtli:l I 
tu~: Syndicato dos OHicillis dita leI. . fGc~~ idadQ ~t!i':1t;.:·,~ p ti' 5~'r 
AlfaiatE's de Bello Horizonte: . Em ra~e diSS O, a p~ocurad?-I forçaI r~:;!::;1 e'nd,~ ":: C~~ ~:; i· ... I 
e Svndicato Patronal da In: Iria do 1 rabalho expediU nollll giorsom o uso -t~ :J d rofj~!jj
dúatrill Cllimica de S. Paulo cação á e mpres~ . infra ~tora, que . II(capital). _._ I~~:~~'nt'~~I:~arl~~~I~' rel~n~~~in~~~ I 
Vai pagar indemniza- respectiva , na Capital da RCPli' ! 

ção a!, . ex-emp~~gado ~11;~~'i~~' ~~~i~~,;:n~?: ~o~:ga~e~o I Cansado de gastar
O l"hnJ~t.r0 do I rubc.llJo pedi do , im portancia correspon 

negou Jll'O~lmellto li? recur- d ente a 15 dias de aviso prévio, 
80 que a IlI'ma ~1. Silva Coe · 1 mês de férias e a indemniza
lho & Cio ..' _apresen,tou cnn· ç~o relativa ao tempo de servi · 
tra a ..de~lsan da ~., ,JuDta ço prestado , respeitado ainda o 
Conclltaçao e ./lligamento, peri odo normal de:; horas de 
que a condemnoü 11.0 paga Irabalho diario. 
mento de indemllizaçüo ao Pa troci':lOU a causa do revisor 
Si'U ex · emp~e~lIdo Carlo~ A· o Syndicato dos Jornalistas 
malto, denllthdo sem Justa Profissionais, a cujo quadro de 
cllasa. socins o mesmo pertence. 

o Ministro do Traba- - . . 
lho annullou a de ' ~ultada_porque mfrm

cisão da Junta glU a lei do descanso 
O Ministro ao Truualho, semanal dos emprega 

julgando li rceurso dos 81'S. dos 
Clavis da Silva c outros. al- O Ministro do Trabalho man
faiates em Bel~Ul, PlIrú, con- levc a multa impos ta pelo De
Ira a decisão da Junta de partamento Nacional do Traba 
Conciliação e Julgamento lh o á firma Jose Luiz de Britto, 
daquella cidade, que julgou do Rio de Janeiru, por ter infrin
improcedellte U SUB recla· gido a lei de descanso semanal 
mação contra a firma A. ,I. dos cnlprcgados. 
F. Ramos & Filhos, annullou 
11 alludida decisão•.mandun- Terá que pagar as fé
do que o ~aso seJa nova- das do seu emprega-
mente apreCl~o pela .Junta . do 

A pri~eira infracção gO~ pr:'oi~ii~:~~t~OaoTr:e~~~~~~ n:~ 
da lei que ~egula o Ligh t contra a decisão da In 

trabalho na Imprensa Junta de Conciliação e Julga-
Na Procuradoria do Ministe- mento do Rio de janeiro, que a 

rio do Trabalho, no Hio de Jane- obrigou a pagar a'.l empregado 
iro, foi resolvido, ha poucos di- Marciano Hostilio Pinheiro I'U 
as, o primeiro caso de infraccão dias de férias , a que fez jils. 

.... ," TRONCOS FORTES 
··~r'~;/·o. - 

o NUTi1iON e pO la u Peno q1..i~ C~ I & _ _ _ 

cor p o humano I) qUF o ! t1:tV~111 •.. i!)t·!O;'i(,)5. (1'':-:1odo 
teivc ~ paio a~ aI Vor <?!i . t<J:; \ b\:' m com ~ik: Ji a m:lu· 

Os "troncos fotlei" too lo ~t?~O .;- ir ,: ....dlidC'nle. o ~~. 
no \;do veqetcl CO:T;(. 1;0 ::·...!r.~ O C"' f.':": ru?lhotll ~'\: "Qdll 
vida humana f.ÔO or. :nais bl'l!n-~(' ()~ ":''' U$ 1n \1:';:u !os". 

aprovci:o 'Jeis: t!O p r:fT'.elra dÓ·~· J II':;-r. rlUTHION 
e: le5 110:; dõo as moàdros O NUTRION' ~ o '/1)10\:1
d e J ~i com que se luzem o :; dci lo ~ aduL..o '.:himicf) 0 0 
variada!' cons!:ucc6e~. n#!'- oHJoni:m~o": o ft:'1I0 , I) pi!o!<· 
cessaria ' a o co:dorlo d o nhoro e o OIsenico c"n1id,,:; 
~:-"i,!= l ..n l" i n ' no seaun da em suo fórmulo vôo \('VOI 
elles ç'onshtuem a hun~a ' o viQol qlJ~ t"ltr; (JQ:;' rIl!J!; 

nidade uh! Que trabalha e Clllns d(~bili tod o", ao :_tHl' 

.Que produz- r;:rlll~ ~mp"br",cido. ao~' !leI, 

PaIO que a~ arvore:; ,'':' VC·S abalado:;. a fI!dama · 
jam forles, quando o 1I0l u ' rem, lodo~;. e!ises ~len){>lI l o!.' 
Ut~O nõo ba5la~ J'8Ç9ue-se nulritiv os jndi!ip~m;(IVe I S 

-"..:~i;*·jc~~" ,~~·..r:tW1:i~~;~~i~ 
~--- ----_.. 

-< ( ~'~II\ti~~f~; J!I~lIf~lll!~'~~~I:J~ ~tl; ) >-
ItO Dt.'lltn. 59 


LAlIOHA', 'OJUOS ASSOCIADOS U() "nA:'; II ., I.TUA. 

Rua Pnultno FcrnRndas, 49 • Rio de Jnn(Olw 


~VIKELP 

Parte ira e enfermeira 
com lOS metros de frente, por ' diplomada 
800 de fundo, situada ua ci-I 

VENDE-SE ~~i~l:d~ I 
dade de BlguD8su com duas Flora Müller 
casas pequenas, cafesal. gran- .1 
de mandlocal, pastagem e ma- i Rua Tiradentes, 17 
to cerrado. Trata-se com o :.--!~__.--:~_'-::"'_ 
dr_ Fulvio Aducci, á rua João 96 aov.- 7 
Pinto, 18 (sobrado). v--!!I 

Quer ser feliz ? 
Em negocios. amores, ter sorVENDE-SE te, saúde e realizar tudo que 

uma cosa com grande cha deesja? Mande 1$200 em sellos 
cara, engenho e muitas ár e escreva ao prof. Omar Khiva. 
vores [ructiferas. Tratar com Caixa Postal, 3407, Rio de Ja
Antonio da Maria. Canto da neiro, que lhe indica rá o meio 
Lagoa de obter triumpho, prosperida-

Salão Progresso 
Rua Felippe Schmidt n. 5 

Os 
"insecticidas" 

inferiores ni1!J matam 

MOSCAS! 

10VIO . de. fortuna e saúde. Nao hesite. 11_____________________1 

dinheiro (om reme
dios sem effi(acia I 

II lmo. S.1r. Deposl1urlo do cGAlENOGAL» 
Nlsta Cid ild ... 

o IIbdxo as~ignado, cOrlduclor da Light ~nd 
Pc,wer, resldenle á Avenida 20 de S2tembro. nesta 
cidade, VEm , cam il mal!! iu,ta ôl<góia e profundll gra
tld8.o declorJr q18. depoiS de 8Uli:eitar, durdnte um 
énuo SUil fiJhinh~ DELMA - com D aDnQH de Id~de, 
a peDO~03 tral, mento d l vldo H um~ cc,n3tdnfe purga
ção da olbos, uarlz e f~,jdas espalb~da3 em toda 11 
cil beçD, sem alCJOçllr re~uloado algum, c~ ns!!do de 
g~Btar dlohetro com remedio!! I!Em • (ficacl8, ICse " 'eu 
tazê I~ tomar o seu mllag"o o depura ,lvo «GAlEI'\O
GAL• . Com a mulor Sl>ttl'l8Ção e grt nde ~u'preza, 
minhfL IIlh!nha ficou radicdmenle Curadll c ' m 2 vi
dlos apeD8~_ Em prova de que afll ' mo. cf fereço-Ihe o 
retrato d~IID, c em os sinceros <:g 'ad ec : m~nl()s mru) e 
de minha si!nhon». 

Pelotas, Rio Grllnd~ do Sul. 
lValdomiro Cardoso 

(Firma rtcothecida pelO Doti1tio O,mocrito R. 
da SlIvd. 

Ahl e~tá m~ls um'; Impre~:!iosao !e prova da 
fdpldez dos efle:t08 e da efficacl~ garc u!ld~. do g .ao
de e poJeroso a utl-~y?hlli"Co e lonlco .GAlENO
OAL», de cuja beaeficll lICç!io e posl!lv,)S resuJ ados, 
só não IIp:oveltam, aquellc3 que, por uma errada 
orieolaçã:J, pzrdem o tempO. pro!ongllaJo I': eggravaodo 
11 mllutla, gastando dinlwro inuJ!:mentt", 11 fazerem 
experlen~la! com /lUlros medlc~mentos que em gerll 
fr.!ca88~m, desilludiado o enfermo, estro!/"ndo-Ihe o 
e5tom~g(), os illles'lno[f, e de3tru ' odo-lh~ 11 re!\steu
clll do orgilUlamo encamlnbando-o rsalm mafs rapIda
mente para a Morte! 

Uial. lIem v~clll~r, com absoluta coofilloCII o 
«GALE~OGAL». 

Encontra-se em todas as Pharmacfas 
do Bra8U e RepubUcas Sul·AmericaDas. 
N M Ap. L. D. N. SI'. - N. 963 

Lyra Tennls Clube Florianopolis 
CONVITE; 

Convidamos aos Srs. Socios e Exmas. 
Familias para a 


RECEPÇAO SOLENNE 

em homenagem ao eminente e illustre 


DUQUE DE CAXIAS 
a figura maxima da História do Brasil, du 
rante a qual será inaugurado o retrato do 
glorioso patrono do Exército Brasileiro, na 
séde deste Clube, que se realizará em a 
noite de SABBADO, 8 de Abril de 1939, 

ás 22 horas. 
Após a recepção o «Lyra Tennis Ciuoe'J 
offerecerá ás distinctas classes armadas um 

GRANDE BAILE 
com inicio ás 23 horas. 1 

TRAJE A RIGOR OU BRANCO I 
A DIRECTORIA . 

105 6v7-ãii.T 
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E' fA(IL APt\NHA~ UMA 
GI\IPPE

1 
UH 

, 
RESFI\IADO, ou UMA. 

PNEUMON1A 
MAS -rOM~~DO. b tAMoao . 

PffrOJW. OEA'NGltO AEp~
NADA MS QU~ TE~f. 
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ESTADO~~ 8S$-Oa-rSvo 

Aventura interessante do Rio de Janeiro e os de S. Flamengo O, S. Paulo \. DE· - O America, do Rio, con-I"mostra as peruas cabelIudas, - Obrigado. Nãc gosto de 

dum jogador catha , Paulo, foram vencedore~ os FESAS: Flamengo 9 S. Pau- linua interessado em conse- t' barrigudo e, por cima,ca- ler durante a hora do almõs8. 
rinense... cariocas por 4X t. lo l~. ATAQUES: Fla~eDgo g,uir o concurso do arquei~o Iréca .. ..-, Curitiba, (a. do P.) _ Des- . - 22 S. Paulo \9. fOLA-FORA: Cyro, do Sa~tos.F. C., pOIS \ PHRASES FEITAS 

de que o, combine do catbu- FOI perdoa~o .. r.la~e~go 9, S. I uulo 6. TEN· Tlladeu não IDsplra confian- SEM PROTOCOLLO . O cterno perdedor de cor
rinense se exhibiu entro nós O caso do arqueIro Iung lOS . Flamengo I, S. Paulo 4. ça, apesar de estar em rôrma fld8S de cavalIos, ao deixar 
a classe de alguns fios seu~ fic('u resolvido derinit;vameo- . - excellente, ~anto que. fi~urou Q';lando passou. por esta o prado : 
jogadores entllusiasmou baR te na Federação BrMileira,' Pramha ,X Santos nas. sele.cçoes brasileira e ICapital.. em tr&.nslto para a I - Juro ; Não voHa~ei mais .. . 
t!'.ute I!.oe di rigell!es te!!hni- pois o Consl'lho approvou o I O Ioquadro;do Prainha ven- carlOc?,. Argentma, o sr,. Jules Rimet, até o !IfOXimO domingo. 
cos dos nossos clubes lorç&U-1perdão concedido aC' conhe-I cell o Santos po\" iI a 2, e no .- l>moarcou. em H~enos Ipresidente da F ifa, raze~do- , : 
do-os a. procurar enganjá los cido jogadol' paulista. jOgo das tUl'mns secundárias Aires com destmo ao RIO de se acompanhar de sua filha, II COISAS INCRIVEIS 

O Ferroviario que estavá - verificou-se um empate de Janeiro, o jogador Angelo chronisla Knôa, Que tinha I" m crack de .verdade ves
em vesperas de 'perder o con. Na area de "penalty»... ~ It ~ . Serl'llmi~, ex-centro-médio vindo de ~~ .aIm688 ,carna. J~r~~~ St~e~a:~::s(de dute), 
curso de Gabardinho. como Cuidadc. com elles' __ I~o , R~C1:og e recent!"mente vales~o, ~Irlg1U-8e ao !lIustre . 
realmente perdeu, vol.veu as I Quando terminlll" a revolu-· couIrlnuuo pe.IO Ame~lca. Iespor.lsta. . I DESOBEüIENCIA 
suas vislas para o centro- !ção espanhóla .8 seleccão Ult!!,Yla~... ... - . N~s. ehm,l.natorlas ~o -;, Como passou cseu~)"1 Jayme Barcellos treinava 
avante Nnbonhõ, elemento de n!lcional da Espanha deverá - O 1",UmIlIHIS(! !" CMC!UU!U c!l~peoJl!"o ,carioca de ~..- fa.o : (e reparuudo ew ~l!le. individualmente os cracks 
muitas virtudes technica5 e apresentar a «nrlilharill» muis o .r.~ntr~,clo com o centro · ~a\.!io, Edgílld Arp, do Bo.a · Rlmet) MUlto ~razer em cc. - carIocas quando notou que 
que seria um substituto á tremenda da Europa . r;nC?lO Escoblll', que se trans- logo de I~ega~as" alcan~ou nhece·la, D. Flflolla . . . Rodrigo virava para esquer
ultur8 para o commaodante _ lerlr~ p~ra o Bou~uccesso. um oovo .1 ecoule, braslle.lro . da quando devia fazê·lo plira 
do "eu ataque. Movimento technico da -- I Ulca e Balllano refor- para os, 100 metros de peIto, A ULT~MA DE JAHU a direita. 

Visando IS80 é que o grê· pelêJ'a Flamen X lD1al'1llD os se~s contract~s em t,W. O zagu~lro Jahú homena- O treinador reprehendeu
mio da Estação desenvolveu go com o. Mlld u\'clra o Bangu, . . geou varlO8 dlrectores do o jogador:
l/IUitoM eslorços no sentido de S. Paulo l'espeetL valD.en~p. . . Romantlclsmo . . Vas~o, olferecendo lhes um - Por que vira para a e9 
aliciar o «crack. de São Fran- ., , , " .., - .O méd~o Zezé Pro <;oplO . almoss . .. \la go peJos mes- querda, em vez de fazê-lo pa
cisco, oonseguindo. dopols de " E:SC~N ~ E(.C!~.l',l~me.~go 4, OtllClOU á Llg.a de .F ~tebol do O mundo está vIrando do mos. Ira a direita "! 
mUltos eSfôrços trazê-lo para :l . Pau,o 'I. f "L'''''. I·JUu'I.:H., Rw Ui; Juneüo, JUlür.miUtl"l"v tlbMI ... I Logo ao ij"ütu.-." IÍ mesa'j Rodr:go jUS:ilicou sua lli-
Curitiba, oceurrência essa quo ~o 7, S. Paulo 12 TOIjVE'l . . não estllf do acôrdo com!l Antigamente, 8S moças a- o garçou traz a lista do me lha 
se deu dias aotes do C8r- ~h:meogo 6, S. Paulo 9. IM- lproposta do llotafogo para a dOl'llvom um Romeu attrahen- nu ao grande back. Este pllS - E' que calcei as huteiras 
navaL PEDIMENT~S. ,FJIID1eng:o 7: assignalUra de novo eon- le, o que não acontece hoje. sa os olhos pelO papel e oItrocadas. 

, O jogador catharineose loi S . Paulo h. PENA-MAXIMA. I trllcto. O Romeu aclual usa calção, devolve: (<<Do Diario de Noticias•.) 
inteirado das condiçiies em 

que seria reita a sua traosre 
reneia para Curitiba e coo · 

sequente ingresso nas filei · 
 EDELMIRA DA (OSIÂ SABINO 
ras do campeão do anno pas 
sado. MISSA DE 60 •

I - . - - 

1* 
MES 

co~~;:~f~C~i~~~Oi~3 ~!SjaáS t~~ l Colombo E. Sabino, fllhos e noras
'1 cODvidam 80S parentes e pessoas de~~~:b~d~ ~~~~~~~. i~~~~~~ô i . suas ,relações para assistirem â missIl 

pediU licença para vjsitar S. J 
que, em Intenção á alma de sua Ines·TODO ROMANCE , quecivel e saudosa espõsa, mãi e 

~~r~~i~~~tid~ p~~s:~t~~u ~~~ 	 sogra EDELMIRA DA COSTA SABlNO.i 	 NASCE DO OLliAR... mandam rezar na Capella de N, S.lIe, depois do quê. se trnos-	 , 
Quem não admira o brilho pu" •Jesus dos Passos no dia 23 do corrente (5." reira), ás 7rel"il"ia det"initivameole para o 	 li ro e aadio d. un\ olharl LAVO.. horas, confessando-se agradecidos a tOd08 quantos com'seu novo grêmio. 	 que i m a a LHO bandida e dmoia OI olho.. 


A licença roi concedida, ciondo.lh':l3 b (l1!ozo. Ba81am 01.. 
 parecerem a esse acto de nossa religião. 
q umae (f olta!l c:l.\arianl onl. para lO!} 2 v. - 2 

~~~O,?~:foup:r~~m e d:~és~g~~ -------_...______________._.._,__.___._.....__,_. I mantel· o8 lIo mp~a limpidol • 
fascInantes. 

raçãO alguma.. . 	 iI 	 1O dinheiro recebido Jlor 
antecipação não roi devolvi- O advogado 
dn e o guapo defensor do J ' A . S M· 
seleccioDlldo do Estado de ose cCactO oares Orelra 

Santa Catharina .deixa evi IcommunlcliI 11011 scas cllcnres de~11I cti pltnl e do Interior 

~~~~~~nã;r 8s~t~fa~~f;cos.~~ do &Indo qUI! conllCllil 11 exercer sua prollsslio perante a PI i"NO Vende-ee um 


A 	 avenlura, Meffi tlúvidu, Côrt~ de appeUação I r\. por preço de 
parI!. o «player. do vi7.inho 	 ocasião. Rua Deodoro, 33. 

~:!::~tel.l~. de ler sido iote· -=:::::::.==-:::._~=_=--~============~=_=_=_=..=-=_=_:=!~1(~t7:..______~5~v-~a~lt::!.-1 

Domingos e o profis

' sionalismo 


Dentre 08 poucos jogado

res profissionais brasileir08 

que conseguiram fazer for

tuna com o (uteból, eucon 

tra-se Domingos, o maravi· 

lhoso zagueiro da selecçílo 

nacional. Possue ·uma dezena 

de casa8 de aluguel. 


O campeão uruguayo 

virá ao Brasii 


Um telegramma de Monte

vldéo annuncia que foi es 

tabelecido entre o sr. Teixei· 

ra de Lemos e o Nacional 

campeio uruguayo, a vinda 

daquelle clube ao Brasil. 


Os uruguayos realizarão :J 

r' jogos no Rio e 2 em S. Paulo. 


Mais um argentino para 
o Vasco 

Telegramma de Buenos AI

res Inrórma que está de via 

gem para o Rio o zagul'lro 

l:illenlo Cuello. do lnderen

diente, qui vae jogar no Vas

co da Gama, Com e8Sfl' joga

dor, ficará o Vasc!! com um 

quadro completo de argenti· 

nos, IlIto é, onze jogadores, 


O FluJ;ine;:;-se interes
sado por um bahiano 
Segundo noticia da Bahia, 


e Fluminense F . C. está em 

negociações para obter o 

CODcurllO do ponta direIta Pe

dro Amorlm, que actua no S. 

C. Bahia ,o' .de quem dizem 

maravilhas. 


CampeiO do nordeste 
o S. C. Re!)lfe, campeio 

-I 	 de Pernambuco, e o S. C. Ba
h!3, cllmp~!c bahlüIlo da 1933. 
ellAo combinando uma sérlé Siemens Schuckert S.A.de melbor de tres entre si, 
para decidir qual o cam;lello Materiais electricos em ceral
do nordeste, DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

Venceram os cariocas IDstlllldorl de FlorllDopollsNa partida de luteMI rea
lizada na capital da RepObll, R. Trajano, 11 Phol"le 1674 
!la, elltre OI artlsla. de radlo o v- ~ 
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4 	 o g S'rAO:):... Quarta feira, 22 . d~ Marpo dI:> 1939 
'1" 

~~............• • •••••••	 . ",-'
. . .•••••••••O.~~J;qj· 
l\iule8tias dos riHs e cOl'acão• 	 ~ & o 'lONICARDlUM lou!co dos rico e do oor&çlo· limpa a:: Ai H NI A.. ~ S ~i 	 bêXlgu, o~ rin~, ll~ nl'ph :1to::., areias, COUCtL8 ranatcs ; tlugmellttl as CO!! pr<ÍUc;, LI'''', t:Ol!p.l{ji~

@ Aconselhamos o alamâ.dt' LOlriBWCOIDE INDIANO de Sar- • 	 urlou • . TIra "o Inonaçõ•• duo pés a r08to. bydrop,· i~., f ... 11I de eurcp':il:'ar, palpitações, (\t)roe du .corllç&O, aettm6, broneblta a.tbmat!cn,• mento Barata, professor de P~tologia da Faculdade de Me- " srterlO-E1ctel'08t'. 
\'jI dié1na de Popto Alegre. E' l!lIàllivel na expulsúo de vermes, ti Umuodio8 d.as senhor·as 
• tal c.omo lombrlge.!; oxluru8, ancylostomua, etc. ;;0 8.nCOB de tt E' o b nlco utero,ovllrio SEDANTOL quo re.Ulue IL ~uude 
.. 	 Ul:m têm rl '3mon~trado '" \:lua elUcac!a. " perdida: pf la anemia, pulildez, magreza. ltistlo, IIÔres brllnoh• . 

regullldor d«a visita •• ccrll das doençaS do ularo, ovarlo., evita 
a. heruorrhaglns, alltes a depois do parto; conlra toda" ... euler· ~ mldades d • ••a(,hOra8 da qualquer Idade. ~ D[;PO.~J7AR10S: ~ · • (,A~~r n~ I--fnFO('g'F S/A-flOl'hrnnnolis i Lo:'.ões do eornçâo 8 asthma 

~11'P ....a_~ ...... '_ "- -," '~'.~_•• -,- .-- ~-,-- -''' -' '-- '--1<'' '' • U~tt tL CAC·T Ü5GEt';OL EbVt;óiti~\) U{J \"', l\.~úg PQIWÕr, 
contra bydrop.ln., pé. Incbados, ! .. lIa de ar, palpitações, bltl· ~'i;; •••• ~3fil••~~~;f~~!i!!! ~~~~Cihlu,••e ••(;!e~~~~••,j)e 	 menlo d,," velll8 o orlerla•• b>'Onnchlle a.lbmatlc8. aneurlsru., 
syphili6 ~ rheumstlElIDO, le.ões, CS06aC}Cl , urinas e íiCU8t:US e dôres ~~~~~~ii~~ii~~i3iii:~'~iiii----'~ ~~~~~~~, i no COfá<;!O pontadas IlOS rins e ha~b8çÜe8. 

Aos rfliCO'~ e Ü(Jnvalescente8IJSDHGUE! SANGUE! SAMGUfl I: 

I 
Devem lIee.' o STE!>:OUNO, Que !az ongordar, sugmenta o 

v!gcr doe ,r' U ::i CIjJi)~ e ti ('B n~rVtis. Forlalece o saoitue nas pc~~li! ~ " ''''BUl'' H t!l I fi ~ ~00!!. !:! u!!ll'mi,.·fI.~ EvHa Ao htb~!"cul~Et2'. 'J!cnt!'!z~ Of! V\!I!!lõ~s !.!{!~!lte!f 
com pont!!d8P, tl)SB~, dores no peltu e nb~ COSt6S, perDas lrb.co,s 
IIngua. 8Uj:i : UfU U neu .í·I\~tbell ja, o des8u;mo e U oysvepalu, o a 

1 
1~ i\ nüut ~ U L 11" ! l:uuYldeacCoQçn é ,,,pldn, 

~,yphilli~ - Pdl~~ - Rheumatismo
(Furmula AlamãJ ~ A SPIROrIkTlNA (El;xk de Carob .. , do ""Mo dr. William 

E' () Uil,CO for:if'Cilllfe De 	 Green, curi moleeUns do 8sligue ~yphlli lJ, e(2.~ma8 tumort'8. 
durthro8, ospiub :1 B, fle. t.ulas, p\lrg~çõt'8, lerldsP, caDcroe, e scro R

mUDdo com 8 ~lemeDfos pllul". rbeuIDatlsmo, Unleo <l~ pU,"tiVO que limpa o corpo. tonl· 11 IODlc05: Phosphoro, Cal- ! fica a engorda. 
CIO, ArseDh1:o, VaD,)II~~(), • j)epositarl~8. lodu8 a8 drog'irlas dc S&o P!'ulo e Rio.I ~lc. Com o ~~u us ) na um t . I :I~ 20 di~s, nOia-ee: ; 	 . DE ,(' USÁ 

" a 'o'."'" do~ 'ub~rcu:o"o" \o",""uo-o conY"n,..ntc~"nte. O l' __ lt"~(l"!"e!l'u -:t"~ ' i AS 8ENIIOll1.\S VJij.i\:.. I R 
~.?J!Jr:~~T-?~~~:;.,;ac~~~:~~~ ~7;~\~~d~1~~ :~~':,5nl::.";c~!~ d~5 torç~, '< vt~.:;~ : ~'lIlõ~"';' ~ Em sua toilelle intima Eó,n ente o MEIGYrAN, de 
tCA' so o CON'flATOSS"!:. ~'" " barnto. não 'em r="uu••d. IM do OD;)!!He; ~ grande püdllr hyglenleo, c ;:·ntra m(;leslil\:I c {) ntaglu~as 

.. C~;';~~hlaT.m:in;~;;;-~;~ Bahi~» ! :!5~;~:;;;::; t:;~,n:~i;i:::~~~~~';:~~~~:in~l~',~~~~~ I If1iAiôs-; 'ANEMIC08 t 
I'OIUX , 

rc;:;íPcd~:H';q \~ ci~ :;:!:.1L: · ~ ,:.; 
it!ft; ;. ; LLOYD BRASILEIRO Vinbo Creosctado 

4' - l~:; \~; ~l::nt ·.j ~tt pts!,.: 
· i:"Ü .'1CO :..!t:: ~ u 3 :!i:.~: uPATRiMONIO NACIONAL» 

O ~.;a) s;· ~t.·G~ : é u :t~a ~(fíG LINHA ARACAJU/pOHTO ALEGRE (Para o Norte CMELHOR 1'ONlOO! 
Fundadlj em 1870 Side: BAHIA 	 Ilio ,;rn .\O DA SII.\'" SONEIRA 

Seguros Tei'reskes e Marítimos .;e d:"::~c;.:br:;t5 :)d!~nU~~c,.; . -· no SalJlJado, e para o Sul Da quarta Jeil'a): .COMTE. AI,· 
OoUlha&e u : r o • s e I.

{';p~n ;a;. 61.,> ;1;-. ::'·t st'~nd ~~" '~~ CIDIO., .COMTE. CAPElLA., e .ANNIBAl B".:iL VOLO • . 
~ r' 'i r!; 'C ~~ ~ t~, LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTIN HO. Il .MJI{ANDA» Broncrutes,

Cap!t cl l R2~ 1 :,;;do R~. 9.000:000$000 LINHA HIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIM ENTO •. CatharrOl 

I
C"pllill " R~'i: i\'~!! R". 57.000:000$000 TUTOYA/FLORIANOPOUS Pulmonares,Dens d ~ F·Z (W" ci icl! e I .- : ·"'Ic>.) ib. i6.054:200$749 FRETES DE CARGUEIROSS~glJ'{' ~ effeC!Ur:liO:l ~/lI I 957 n~ 3.1 69.67,: 154$81i4 ~a Dôr na. COZ!Il~ 

Reee:lt!s em 1937 R3. 22.fI1I5:?ll $090 ~~ e no peite
. VAPORES ESPERADOS:
Sinl!> !roe ll!lgoS ctn 1937 Rs. õ.797:380$050 PARA O SUL: 	 .!fIo confundi!' - PeQua 116 

ANNIBAL BENEVOLO: sai rá diu 22 do (~Ol'rt!lltH mês 
para Rio Graude, I'dotas e Porto Alugre. I 	 VINHO CREOSOTADO 

~ Opera com as mai$ modicas taxas em
I todo o ter rito rio nacional PARA O NORTE: 

ANNNBAL BENEVOLO: ~airá dia 1 de Abdl IlI'oximo. 
para ParaDIlg'uá, 8aDtos, Rio de .Janeiro, Vict6rin, Caravel· -----	 ' 

88. HlCARDO 
Succl!r:l~1 no Ur!lllllll}'; R'·gl:IM.iOff.9 de lIV"r;il~ e Repror lus, Ilhéus. S. Salvador. Arar.ajú e Jt~ cire. 


sU:'Anf~~ O!!; pri l1c;!l:. l1: drl<ldc3 t!a AIlir.riCI), ARPIRANTE NASCIMENTO: sa.irá dIa 10 de Ahril pro

E!lr~,pa c Atrlce. ximo. para Itajohy, S. Francisco, Santos, Angra dos l~ei8
I 	 SOfISMAMe Rio fie ,Janei ro. I Ex-·chefe de c/II Agentss em Florianopolis DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREl'EREN· 

CIA AOS VAPORES DO llOYD BRASILEIRO. nica do 
e C;\ tl/1 P O S L O B O & Ci/!o 11---..-·--·---------------·-	 Ho~pital de 

Nuol'uborgIAg~ncia- Rifa 10ao P into, Armazem - C::-;::~

l RUA FElIPPE SCHMIDT N. 3!J Phone 1007 -Sandalias 9 - I 12 Phone 133S '1 (Frols. L. Burkbardt 
Caixa postll1l9 .. Telepholle 1083-End. Tel.• ALLlA_NÇA'1 de liras "------	 c E. Kteuter) 

Escrlptorios em Itajahy, Laguna e para verão H. C. DA COSTA - Agente EspeciaUsla em 
Blumenau. Sub-Agente em Lages UI'U1'~!ia GemiI 	 CALÇAD()S12-P) 

t~======:::-===========~ de todas as Alta cirurgia, gyne 
clI!og!a (doenças defi C i H k S A qualidades ~~iiIIiiiIi~~ senhoras) e partos.
Cirurgia do systemB.abe Oleitor que éisto? nervoso e operações I ar ~~i" F~~:P~LlS ... ;:~:~g~~:~:~ 

As he~ {jquras ao lado reptesentam : de plastica, 
ao 0 1\0. um miCfoscopio : ao c9nbo, a CC%" Conóull!>t!o li rue TraIa

i FiHaÍf; em: Blurnenau, Cruzciru do Sul, L!'.ges, Cintos _ Chinelos _ 80- beco de um ye,me da OpUac:ão C;Jt~dodo 
DO, 18 (dI!:; 10 ás 12, e no infealino de \I m opilodo; a, em baIXO, aLaguna f ; S. FmTIclseo .. ·· Mo6trni\1'\O em TUimr'ão nés _ Luvas, etc. 	 d ,lll lo 6:5 16,30) Telebocca do mesmo ....erme mostrando o!\ den


tes. pOI meio do!; qUOG9 se aqono Ô m:JCCSQ pbone - 1,286

<REFRIGERADORES ELECTRICOS d o intestino. 	 Resldencla á rua EsArtigos par a sapatei

Glacos: 00 ç rande ouqtnen lo que o ml" teves Junior, 20. ros e selleiros crcscopto pernütle. pód e-sc opre-ci?' '!' ma" 
%leim pela qual o verme Vali preiudl,aar o TeIephone - 1.131 

Cortume e doe:lte: a bocca. sendo uma e5peCle d.Fábrica 
veuto60. chuJXl 11m pedacinho de mucosade Calçados que e nche o !:\IO cavidade e nessa peda
cinho so enterram'os dentes minusculos que 
o ullitIlO llguJQ moslra.~, BARREIROS~ 	

A9sirn. fk:a o verme !:olidam'3:nte instai· Or. BUICIG 'ilHIID 
lado, sugando, dia e noite , pequenas Quon -0
lidados d e sanqueI, alIuvós o insignilicaute 
orificio cbe rto pF)lc.s d e ntes, ao mO!lInO tetn~ CODswtodo á Rna 
po que ICD/;a no iCDÇJU9 um 'I&D&UO {'Toplio. João Pinto n. 18 (so

Esse é a obIa de um vl!rr~'),e só, Imagine brado). Consultas da 
B&, agora, o n101 que fazem os mi~hurQ. d. 
'9ormas quo uma meSD\O peSZOQ pódo trazer 

A. LheureuxI 1 ás 3 hora8 da tar
no intestino e \eor-!:o-ci ideia da qravid~d. de. Aos pobres -DepÓsito: Rua C. MaEI', 39 desta doenca que tanto aloco a populucão Consultas no Hospldo BraE-Í1. 

a Opilacão ta.! de Carida.de. A8Feliz:n\~nle t6 combatida30 com oHicoda pala Noo·Neccrto"nCL Uma 8 horaR ,la Il\.,nh!, 
06 dQl;e d .. N..,..Necalorlaa basta. as mala 
das vezes, parQ mataI todo. os vemi.OS da 
OpUacl!o. Umpando complolaoneDI" o III.~. ~-I 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos A M UI ,::. ,-r. . .R110 do doeDle. e (EI to 

DOIS moaelos (de 90 e d.e 120 litros) ntenor orais r l~ ~r.mrm~(':ft.1 asa ec rica 
amboa ele UnlO eCülloml" surp,~he"deD:I'!, PO!~I éru 24 C d ~ ;.. I:S',V,' ,yna-M ll.I U!\::..~~ 	 I .;;

bores cOll3om~m Il'! ell~~ energIa el1!ctrlco d', Que um irurglão- enti.ta 1C7""'".:"7"~.,,m'.,,;:,,,rr«m~. §'W'tOZl"'fU vende medidores e ' j 

furo de eogOl!!lIIor em 2 hotl") de "ervlço. Traballlos moderDissi- -~--- ~ installa os «quadros.. 

U::::::~: :mm=81::~~~e:8 Pce:~~]!f~~:e- ~~i~;~~JI;~1~~~~~~: GONOiiHE'A-'-'"CHRONlCA ~~~:o:& :oed~:o:~OI 
Em ceaol! Ale d~8/1!;aalo. os proprllillerlOl serão alieno Das 8 ás 11 e das 15 Não desanime I A sclenola progrediu e há uma Rua Jo;o Pinto, 1" 
dldol Immedlalemcnle HIII aecetleldadc de aJ:ardarem ás \8 horas. 	 NOVIDADE que recolver.&~ o seu oa"o. ... 't 
11 vladll ...- ....... ou .Lvolvfr-m o. f-Irl -r· 0·- Pllfll R P M I '- 6 	 .,.. '" 


- ......Wy - • - 18- w <n ua. iguc inno, Maxfm.o slgWo. Carta para:. Serviço rllrantldo 
aerem ooaecrtadol em 'SIlo Pilalo oa ao RIo de ~ 71 -~v-~4~9011 CAIXA POSTAL 1849 • $. PAULOI~1P'P'-1!----V~,-4~"

..;) Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:irurgl�o-enti.ta
http:Carida.de
http:pril1c;!l:.l1
http:bydrop.ln
http:alam�.dt
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o ES'rADO-Quarta-feira, 22 de'~Março de 1939 

I ~@IJ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1;------------ 
O E)stadc) • 	 • 

Diario Vesperii;w I
• 
Em~resa Nac. ~e Nav. "Hm~cke"l

•RedscQ&o e Omolntll A 

rl& .Jü~ o PIDto u. 13 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • 


T ei. l021-CX.loilt!!1 t~ll e Hoepcke" e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor "Max". • 

~S~ ION"1 URJ.S 
: • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 


Anno N. Cllflifa/: ! OSlIOO ' i1 .. - • 
 A CAIXA SANITARIA KELLY
~%e:![~e g~ 

: 
: Lin;,a Fpolis .-Rio de J a n~iro ILinha FPOIiS~RiO de Janei roI Linha Florianopolis-

: 
: E' a última palavra no genero I 

~'~~I,r., 0",10" 4~~ ,. Escala lt~jaIS~~'1~~s .Fra ncisco _ Escala Siio Francisco Laguna. • 
Simplei\ como um brinquedo de criança

No Intalol ' I. Transportes de passsag~iros I • 	
I 

Anno . fi$OO(i : . e carl:as. I Transporte de cargas I Transporte d ~ cargas. • 

Semestre 2~$OOU ! e e 

filwemr" liiSOtlO , I li Paquete .Carl Hoepcke' dia 1 Paquete "Max' Paquele «Max. •

Il,l! 	
I e. To~a em~uti~a na pare~eAD.nunelo. mo_dlnnte conlrscla «Anna. • 8 	 . 

.. -Cal Hoe pcke. » 16 dias 7 e :::2 dias 2 e 17 


Ollolor.III.loD:ol.'8mor".'om~envllo~.•P~~.b.I'., C8 ' :. ·Anna. " 23 e Belleza e efficiencia incontestaveis 

• 	 .." lu" !. Saida á 1 hora d a mad rugada. e 


!, . Embarquc do Srs. passagei - Sai'da.s •a' s 18 IlOr".s p. nl ' l Salllas á 1 hora da • Fabricantes: 

Ao :C:í~:~o:~o:ee~~~fl:í~:s~~!.a I. roS aI " ás 22 horas das ves- madrugada. • 


artigo. 1l••I~nudo. I pcras das saidas.
! • 	 • 
• >!lo Ord~l1 s de embarques a t ~ ~s IOrden s de embarqucs at é Ordens de embarques até • Fundicão <iuanabara 

: J 2 horas das vcsperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas •. :tI 	 Rua da Gambôa, 1141118 - Rio de Janeiro
13" saidas. 	 das saidas. 

A' venda nas casas do ramo 

AGENTES: D. Morilz & Cia.
'AUenção! : . . . . ...... -- . ._- -_. . 	 : 

: Ob!erVaçÕe5: ~:eia~s~eg:il~~t~e~;e~~~r~~:~' d~o a~~~~:f~~ri~ e ~accT~~: : 
\TNDE SE 1\. E' expressamen te prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • Rua Felippe Schmidt, 39 - - Florianopolis 

te ' ~r:lp~ied'ad~~a á e~~~g~~ ! .. ~ ' . ..'fo~o o movimento de passageiros e cargas é feito p210 trapiche sito 
da estrada g~ral Estreito.La-.- .'\1 '" 'Vii" lo'''. -, 

~~~', ~~~o~~~a~:r:~ea~~:ra~ • Para maIs ~~~;~~ci N~~i~~~l de Navegação H~pcke . 
boas casas de moradia com li á ru a ConselheirO Malra n.' 30. • 
água encanada, tendo uma. • 

:~~fo~ ~:lt;~I~ç~~er~ ~~~~o n~~ .e ,':'.3~~~€} ,~ ii!J~~~~ (~~_~-EI("@t!l"l:l ,ÇtI !!-~.m$'~~~~~El!!I~•• 
tropeiros, estrebarias , opU
mas pastagens, terras de la
voura, matos para lenha, etc. ALMANAQUE DO- Tratar com Nicolau An
tonio Kretzer, eDl Angelina 
(S. José). « C~RR8IO OA MRltlÕ· \)3 15Val' 6 

Está sendo distribuido 
a08 assignantes do gran
de dial'io . Correio da 

Manhã». 
Dr" Augusto de 

Faça, hoje, sua assigna

tura e receberá aguelle


MEDICO magnHico volume, repo

-- BoeIÇlS lIe 5eabOral- sitório de informações, 


. Partos contendo, ainda, interes

santes secções de lite


. Paula 

- ODNIGlIes  ratura, história , etc., etc. 
(QNSI.ILTORIO Para assignaturas:Rua Victor Meirelles n . 26 


as 10 1/2 e das 2 as 4 horas MACHADO & CIA. 

Tel. 1405 Rua João Pinto. 5 


RaldcDcla: Vi~coD;!e Ou'o FLORIANOPOLlS 

Prelo. "2 - Tel. 1355 
 AUGMENTEM SUAS 

VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTESOr. Saulo Ramos 	 Missavl.COMDOR.Médico e operador 	 t Estenislau Szpoga..:x-II&II:::~~II~OF~~o:e88or nicz • femilia, Hilda 

lUo de Janeiro 
 Szpog.nicz • f.mili. 


Eapeclalllta em Partoe. Mo
 Svndicalo Condor Ltda. Agentes I convidlm I.UI p,- Mio ha FERIDA que resista I
leetlu de Senbor8e - Uro- Carlos Hoopcke S.A. Rua Conse renle. e p...O.1 .mi
logta ~;t:U:eatõe~ Appa· lheiro Matta 35 Teleph. 1500 gll plll ...i.tir.m _ 

110 uso di 
 I
milN qUI mlnd.m re••r pelaCoDlultorlo Rua Jollo Ptoto,7 I 

~ .----- -- ------_.. __._-- -_._ -._ .._---,_..__._. p....s.m do 2.0 .nniv.rI. 

Realdeaola: Roa Vleconde de rio d. morle do ••udolo.


TelepboDe - 1.641. ~~~~~Pa~~~f52~5~~uTa~ puro Preto; 11 - Telepbone inelqu.cível 	 ulceras antigas 
. 1009. 
68 P. 	 BRUNO SZPOGANICZ Nl\o confundir com a pomada commum de calend;jla.II=====::=:::::::~::::::=':::: - -  na Igr.j. di N. S. do Ro••- Exijam CALENDULA CONCRETA em todas 8S 

rio, _I 7 hOrl. do di. 2" pharmaclas. 
(Iuto-feir.). Ant.cip.m .gro 
d.cim.nlo•. Depositarlo nesta capital: PI,iARM. STO. AGOS'rINHO cc Chacara » MEDIDORES DE LUZ Rua Conselheiro Marra-16108 3v-2 

Ven.de-se uma grande cha- p,recisa V. S, de medidor para sua instal
carã, com bôa casa de mora· lação? Procure obter na INSTALLADORA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dia, muitas árvores rrume_\ DE FLORIANOPOLlS O medidor marca • • 

::ill, ~a:a ::~:. 8 a 10 ani- SIEMENS, com absoluta garantia, porque. A I ~ F ~A N C-=-. 


Vêr e tratar com João é O melhor. • r"'E.. ~ • 

Baluu Morro do Geraldo R. Trajano, 11 Phone 1674 • • 

~~apoelrall) 15 v alt. _~ :.....;.;fi()_9~______________..;,v_--..;8_z~_I........... • 


.~_______.I! Correio aereo .·;JW~ Amarica ~o Sul·frança ! 
11. 1IIII IOlBRla 

I __ 

CLINICA GERAI, Dr. Joaquim Madeira Neves •• FECHAMENTOS DAS MALAS: ••• p:ara o Horte" EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada •
CurllO de especllização Medico - Oculista • U " SABBADO, ás 11 horas nos Correios. • 
em moleatla do Pulmão. Formlldo pelll Faculdade de Medlcloa dll Uolver,?hlade • Para o Sul- URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PERU •

do Rio de llloelroTratamento moderno da 	 • - cada TERCA-FEIRA. ás 11 horas nos Correios. •ITUD':!rcúiúie Traíamcoio cliülcít c üli'iiii:';ü di :üdüs &1 mo!ta:!::l 
dos olbos 	 I - Brasil-Eurooa em 2 dias - :8RONCHITE-ATHSMA Cura0 de IIperfelçoamtoto Da especIalidade, com o dr. 

PNEUMOTHORAX Pllulo Filho, DO Serviço do Prof. David Sansoo, no Ho. • A G EN T E S: • 
Consultorio: Rua Joio Pin pltal da ruodllçao Ooffrie-Oulole do Rio de Jaoelro : ERNESTO RIGGENBAOH & eia. 1tda. :Complela tlPparelbagem pllra examea de sua eapeclalldade 


Eleotrlcldllde Médica, Clinico Oe'II1

to, 13 (Sob.) -Pho.. 1595. 

Residencla: H.I GI6rla 	 : Rua Oonselheiro Mafra, 36 :Consoltlls dlllrltlmenle dlls 16 IIs li 
""- 1320 CON5ULTORIO RUII loBo Pinto 7 sob. Telepb. 1466 • Telephone: - 1626 	 FlorlanopoUa •I 

Consullas. das 13 as lI; horas, BE8IDBNOIA: Rua Tenente 8111'elra li7 TBLBPIl. 1811 

"2-P. 
 • 

• •••••••••••••••••••••••••••••••>••••• 
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o ESiAõõ. 22 áe Marçõ dê 1939 

IDivers~11 DALI EDE AcoLA\IAppellando para oPapa 

RADIO. _ N.. ond.. de 25.29 (Serviço especial para O ESTADO) I 

mls. ~ 31.55 mlt., a estaçio D.. 	 _____~ LOND~ES. 22 (U. P.) - mais sagradas do que a paz manidade. Si assim é , ent[io, 
v.nlry, d. Londres, irradi.rá .sto Em seSS80 ontem realIzada e estas coisas devem ser de- deve haver alguma união por 
noite o .eguinte programma, horo · O presidente da República Francesa n!l camara dos Pares, o arce· fendidas. parto daquelles para quero
rio de Florianopolis: t . h 1 t b'd L d biSpo de Canterbury. referin- .Recommendo qne se con· têm valor esses grandes ide 

20.20 _ •Th. Fol.de.Rol••. Um rlump a men e rece 1 o em on res do se á ame,aça da A~ema- suIte a Russla, pois, lIuando ais de paz e liberdade: lima 
programmo d. vari.dade., com a LONDHES. 22. - O presidente da França, SI'. Le· oha, aeons,eluou que se Itze.s- e~lstem supremos interesses especle de Liga das Nações 
Orche.tra de Vari.dade. da B.B.C. , hrun, acompanhado de sua espOsa, chegaram esta tar- se umappello a t~da a chns· allecta~os, devemos tambem para defesa da liberdade" . 
• ob • regencia de Chall•• Shod de a Londres. tandade sob a dlrecção do presumir que contamos com Refer!ndo-se á possivel col-
w.lI. Apro.onlado por Harry S" A meio do canal da Mancha, o navio em que Papa: accresce~tando: . sympathia e que devemos re- laboração de naçõe~, accres
Pepp.r. " viajava o illustJ'e presidente francês roi recebido por «~I Su~ Santtdad!' assumir clamá-Ia. centou: 

21.00 - .World Affai" •. Po- numerosa esquadrilha navlll e aerea, que (> comlJoiou a _dlrecçao, estou em condi- «Não creio que vá contra -Elias estão ao nosso lado . 
I •• tr. om inglês por H. V. Hod . até DOVH. çoes d~ promett~r que tod~s a vonta~e da p~ovidência que A França é certa, tambQm . 
son I Nessa cidado inglesa, o illustre visitante loi sa\l- os cheles das Igrejas angh- a,:; naçoes defendam coisas Qual é a atitude da Rusi!la'? 

2i.üü--21.15 _ Noticiario em dado pc lo duque de Gtoucester . dali partindo em trem . canH: orth od('xa. e Jlrotes~an- tao preciosas como a civili· Cont'esso que existem pessoas 
português • Nol .. Semon.i••ôbr.1 para esta capital. te dem seu apóIO. Ha cOisas' zação e o bem· estar du hu · q~e pensam ser. dmicil nego· 
o Merc.do do. d.rivado. do AI· Na estaçl10 de Londres, ricamente ellgalanada, o dia r com a Russla: mas qUHII
godio (Ió na fr.quenci. GSE sr. e a sra. Lel>run es!avam sendo aguardados por suus I do existem supremos interes
11.86 Mcí.). majestades o rei ,Jorge VI e a rainha Elizabeth. 

II 

I 	 -- ses em jôgo, devemos estar 
1 	

I
21.15 - Conçõ.. por Ev.lyn Dali seguiram, na carl'\lag'em real, para o palacio C dispostos 11 aceitar o auxilio . 

Dovo. de Buckinghan, através das ruas ornamentadas, onde urso Catharinense de Madure za venha de onde vier. 
21.25 - .TIt. lincoln" . Um a multidão se comprimia, .cntre acclamoções. .Quanto aos Estados ' Uni 

commenl.,io .õbr •• corrido .lin· Quando os soberanos ingleses appareceram ao dos , sabemos que seu presi
coln.hir. Handicap. . i".diado de balcão do palacio, com o sr. e a sra. Lebrun, as ova- MATRICULA dente proclama a s ympathia 
COlholm. Lincoln. ções da immensa multidão foram electrizantes, indes· Acha se aberta a matricula do Curso em termos eloquentes. Creio 

~~ ::~_Si9~~ltih:'rr;~0 d: c1~:~~~ criPti~~i:~l'de , o presidente da Rt\púl>lica Francesa foi de Madureza, que funccicna á Rua João I~~~I~~I'::'rec:~cfau~e.;ããoO t:gg~
wich. assistir á inauguração do Instituto Francê~ . acto que Pinto, n ..32, das 19 ás 21 horas. essa sympatbia. Nilo se deve 

2200 - Big Bon. Um R.cital teve fi presença da princesa Mary. Os Interessados serão . a~tendidos na t~ntar fazer qu~lquer espe-I 
r~~i~:f~~:::i~~::;:b.e(~~~~{~ ~:~gt:.t~:i;e~~~;li~~~'i~drt~~!!~~:~~~~~J~~~l~l~~::i~r: f§d:s d~1 ~~~~~~o curso, 	 ~~~:~8~ri~r~~~~~~:e~Hi:diariamente, das 

M.thilde Cu.rv..: Tre. canções deote Leurun. através das QUHis se puseram em relêvo traI' sua sympathialt • 


lolkloric.. ,ndoluu. (trod.). M.· os pl'Ofundod laços que unem as duas grandes demo· 52 30~-18-- -----------

Ihild. Cu.rv.. e Emilio Pujol: c racias occidentais. 

D,n.. Oriental (G,.nado.). Dan,. 
 ÚLTIMA HORA
(Vida Breve) (Fali.). O Reich apossa-se de Memel 

22.30 - Big Ben. Fim da trono 	 Dr.. Pedro Catalão Clín~~!r:l~~ico. 
mi.sio GSE. -- A Alemanha dir igiu nola 	 ESPORTIVA.Londres, 22 	 uma ao govêrno 

22.30 	- Transmissão GSB: Big da lithuania, exigindo a restituição do lertilorio de Memel. A nota das molestias da cabeça e pescoço 

accrescenlava que essa restlluição deveria efleclUar-se paCifICamente,
B.n. Noticilfio em e'Plnhol. 	 ESPECIALISTA EM Campeonato Paulistado conlrãrlo a Alemanha enviaria tropas para manler a ordem.22.45 - Fim d. transmissão 

GSB. 	
OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS s. Paulo,?l - roi reiniciadoO govêrno líthuano estava considerando a exlgencla do Reich . 


A' última hora chegou um despacho de Varsovia, dizendo 
 Consultorio: Rua Trajano, 18 domigo, o campeonalo paulist; 
Diariamente das 10 ás 12 e das <I ás 6 horas de futebol, ~om a realização dos 

ClNE ODEON _ A'. 19.30 que a lIIhuanla linha accedldo ás eixgenclas da Alemanha. '_--:::-______________-:-:'~::---.• Iseguinles jogos: P21estra 3 Por
43 V-29 lugueza Santista O; Associaçãohor.., .Cond.mnodo. ao Inf.rno.. RIO, 22. - O Tribunal do IGCl' ring partiu novamente 

Portuguesa I - Hespanha O;CINE IMPERIAL - A'. 17 e Jury multou em UOO$OOO o SI'. para a !taHa, para gozar as 
juventus 3 - S. P. R. L19.30 hor... .Princ... da Selv••. Waldemar Luz. director da férias que ali deslrutava e 	 Advogado das duziasIrmandade do Senhor

E. F. Central do Brasil. por que foram interrompidas 
não ter comparecido a nen· pelos acontecimentos da Eu· Jesus dos Passos e A proposito de nosso sueI· Inicia se hoje o Campe. 
huma sessão do jury , este ropa Ce ntral. to, de ontem, sob a epígraphe onato Carioca de Nata-Hospital de Caridadeanno. apesar de haver sido acima, estiveram em nossa ção 
convocado. BUCAREST, 22. - As conRepresentante 	 PROCISSÃO DO SENHOR Áes~~~cçJ~rr~!, s2~' t~~~:t~o~: Rio , 22 - Com um prngram ' versações que a missão com· 

Pessoa conhecedora do ra· GENEBRA, 22. - Sabe·se mercial alemã vinha mano JESUS DOS PASSOS Reserva do Exército, e José :a~ ~l~~ ~~~an~~liIt~:ae~l aSvfr;~; 
mo cornmercial procura re que, desde a occupação até tendo nesta capital [oram . , Manoel B~rn~rdes, escre distâncias, realiza·se hoje, á noi 
presentações, desde que se hoje, a Polir.ia secreta alemã suspensas. O chefe da mis· ~e ordem da Mesa Admtnls , vente provlsono da 10." .C. te, a disputa do Campeonato 
jam bem remuneradas. In reco~heu aos campos de con são partirá breve para Ber· tr.allva desta IrI~anclade e Hos · R:, ambos Il!0radores n~ dls · Carioca de Natação. 
formações, por obsequio, na centrllção, criados por e lla tim para notificar o govêrno plta\!aço publt.co que, sab~a. tncto da Trmdade, pe~mdo- A palie mais sensacional da 
redacção do ESTADO; en na 'l'ch.ecoslovaqlli/l . eêrea do Reich do ponto em que d~, . i') do .corrente, ao anolte· nos declarassemos nao se inlerfssanle competição, será sem 
tretanto, caso uma firma in de lI'. mil pessoas. aquellas conversações se c.r,. descera de. sua Capella, na Ientender ~om elle,s (como, dúvida o encontro das turmas 
teressada assim o deseje, interromperam . Igre!a do MeninO ~eus-, para a [de facto nao SI! en.ende), a do Flamengo Fluminense e 
compar~cerá ella , immedia SANTIAGO DO CHILE, 22. -, l' ''' IgreJa da Ordem 1 ercma de S. censura encerrada nnquelln Guanabara ' 
ta mente, á sua presença. - O ministro da Tcbecoslo PRAGA, 22. - Ante a oco Francisco, a Veneranda Imagem publicação. . _ 

vaquia nesta capital recusou cupação alemã, numerosos do Senhol jeslIs dos Passos, Em J I'n '11 
1IJ!7!!IJ3-----III!!~..[III' Ise a entregar 80 ministro aviadores tchecos consegui· que regressará no dia seguinte, .. O VI e 

:JOv-U alemão a sua oHicina di plo ram fugir para o estrangeiro domingo, ás 16.30 horas, em PIANO V d JOlDvllle, .22 -:- Perante 
matica. em seus proprlos appare- prociSSão solenne. p~: ;;:~o ~~ grande. assl~tt;nctn re8l1zou

Gibraltar organiza suas lhos. O número delles é, Convido, por isso, todos os ocasião. Rua Deodoro, 33. s~ dogungo ultimo, no esta-
defesas BERLIM, 22 - O general approximadamente, de mil. nossos irmãos a comparecerem 107 5v-all.-: dlo .",~nesto ~chlemm Jo~.,o 

a esses actos, devendo apresen. 	 .TornelO I!liclO», promOVIdo 
Gibraltar, 22 (U r .) _ «La' I tar se na Sacristia da mesma pela p.restJglosa Assoclaçfio 

Gaceta. publica uma communi- Igreja, aiim de, revestidos de Catbarmense de Desportos. 
cação olficial annunciando que balandráus, acompanharem a re- AVISO Sa~rO\l . se vencedor do. tor o 
está sendo organizada a defesa ferida procissão. nelO, o }lOmogeneo conjunto 
de Gibraltar accentllanuo que a A Administração pede aos do Cllxlas. 
fôrça anti-aerca é alvo dos maio. fiéis, que tenham de pagar suas A «RADlO IMPORTA
res cuidados. promessas, que o façam com DORA », de GERI<EN & Abandonou o futeból 

As velhas baterias estão seno Representante: A. Gonçalves Santos & Cia. cêra pura, porquanto, de para- CIA. LTDA, unicos dislri- Rio, 22 - Telegramma deI 
do apressadamente modernizadas 	 fina, não se fará uso nos alta- buidores dos afamados ra- Paris informa que o famoso 
e em redor do penhasco serão ~-;;;r_____________~"l:""'~~-!Ires. dios PILOT, avisa· a sua arqueiro PIanika, que inte
installados novos canhões anti 68 3Ov-18 Outrosim, faço público que, clientela e ao Pllblico em grou o seleccionado tcheco 

ás 8 horas de domingo ser ~ geral que vai transferir bre· no último campeonato muno 
aereos. Será "co~vocada ~ ~ rezada Missa em altar fr~nleir~ vemente seu escriptorio, de- dial de luteból, abandonouI

Confere~cla .Imperxal VI'd~ Socf~l á Veneranda Imagem, na Igreja pósito claboratoriotethni· as lides esportivas. 'i 
p __________-. Brltannlca a '"' de São Francisco, que, na ves· co da Rua Conselheiro Ma - pera, se conservará aberla so· fra N.O lO para a praça 15 Reformou contracto' RIAS 
VA 

Londres, 21 (U. P.) - Se· mente atéás 23 horas, conforme de Novembro N°. 21, anti- Rio, 22 - O excellente 
gundo Informações obtidas foi deliberado. ga -AGENCIA PFAFF», dianteiro Villegas re!(>rmoll 
em circulos dignos de crédi- ,lNxn'ERSARIOS Previno os Irmãos de que, unde espera merecer a contracto com o S. Christo
to, considera se necessarlo Transcorre, hOJe, a data natalícia domingo, ~as 9 ás 12 horas, preferencia de sempre. vllm, recebendo 15 contos de 

___ convocar, .com urgencia, uma do nosso prezado conterraneo sr. me acham com o Irmão The· 104 v- 4 «luvas•. 
. . Von!erênCla Imp~r~al. ICelso Silveira de Sousa, alto funcc lo- soureiro na Sacristia da Igreja .i====================:-'.I ~ 

O~ dados esta!lshcos Tefelen- DI~-~e que o mmlstro dos narlo da Imprensa OUldal do Estado. de São Francisco, para o rece· . \ 
tes a poputação de São Paulo DomlDlos, sr: InsKlp, fez essa - bimento de annuidades. C ld d ' I 
ainda são, olliclalmente, os que suggeelão, durante uma en- Faz annos, hoje, o sr. Rodolpho Faço, ainda, público que, 110 a as a ' mperalriz

alcançam 1934. Segundo essas trevista que realizou com os Welckert, operoso gerente da succur dia immediato ao da procissão

cilras, tinha São Paulo, há 5 commissarios das diversas sõl da firma Hcepcke S. A. na La. (sgunda-feira), será celebrada O proprletarlo desse important~ estabelecimento 

annos, 6.433.327 habilantes, unídades do Imperio, realiza. guna. ' ás 8 horas, no altar de Noss~ balneario, distante apenaI!! 34 kilometros desta capi
desdobra~do-s~ esse tolal, quan. da !lesta ~apit81. Senhora das Dôres, na Igreja tal, mantém, aos domingos, um serviço de omnibus, 

to á naclonahdade, nas duas SI o governo resolver con- FAZEM ANNOS HOJE : do Menino Deus, Missa por in- Ida e volta, a 5$000 por passageiro. 


~~f9~~~~, P::~~I~~~iro~,ra~~~~t8f; ~oo~:~to COpD;:reên~: I~::~t:~ de S~~r'al:'B~~ba~oelho Braga e Zoê ~~~~~~r~~eml~~O~est?!id!~~sS. que da t;;d~~ldpo:t~ 8;l~ ~~rW:::h~o~:~íh:r~O á~:rr~~r:~ 

sem nacionatidade declarada, não só os altos commissarlos Srlla.: Candlda da Silva. Vensistorio em Florianopolis lado da Alfandega. 

3.810. Tais aigarismos desfazem civis, mas, tambem, represen- Srs.: Emmanoel da Costa Ltnhares'I 20 de Março de 1939. ' Aos sabbados, e do mesmo ponto, ás 14,30, a 

a lenda de que existem em São tantes daI fôrças armadas Carlos da Costa Mcellmann Joao de GUSTAVO PEREIRA Empresa Ferreira Iaz o transporte para aquelle 

Paulo cêrca de 2 milhOes de es· dos Dominlos, que exercem Deus Cardoso e Palrlclo Figueiredo. Secretário balneario a 5$000 por passageiro, Ida. 

traneeiros. 	 suas luncções em Londres. Jovem: Luis-Guia0 de Sousa Dlnlz. 111 4V-1 • 30v,-25 • 

o Sabão 

"VI88E. ESPEOIA.LIDA.DE" 

de 'V\1ETZEI-f & CIA.--Joinville (Marca reg-islrad,,) 

recommenda-se para hospitaes, colJegios et.c., pela. sua qua.H~~e '-desinfect,allte 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ESPEOIA.LIDA.DE
http:Sa~rO\l.se
http:publt.co
http:Polir.ia
http:2i.��--21.15
http:irradi.r�



