
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••• 

oPROFESSOR 

(G UERREIRO NETT O) 

Professol' - aquelle que enllina uma liciencia, uma arte: 
eis a curta e sêcca definiç!l.o que leio no meu diccionario. 

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA Há muita avareza 9 muita pressa nesses termos es· 
"assos do lexico. E, todavia, quanto calor dentro de tanta 

Director·gerente: Altino Flores frieza ! Quantas arrirmações num verbo só' 
Com eHeito. bem adivinhamos nós, no apêrto desse 

enunciado, nessa mingua de expressão, a grandeza mui· 
ti[aria da ideias que se ahi condensam.

ANNO XXIV J Florianopolis -- Quarta-feira, 5 de Abril de 1939 N. 7632 
Porque ensinar é inferir a verdade, é sobrepur a jus· 

tiça , é revelar a belleza, rechaçando o êrro, extiuguindo 
----------------------; I Permitte O vôo a ve- a dúvida, empecendo o mal.
O resultlldo das I locidades muito baixas Ensinar é competir a intelligencia no rumo da certeza, 


críticas alemãs Dr. João de Araujo-~~~~s,G~~~~~~; ~~rs~:\~~e~'ir~i~:~:c!~r b~~. sÉ~~~~~r ~ae~~~f:;?ãO, guiar a 
CIDADE DO \' ATICANO, EAST I'ORTCHESTER, Es· Educar quer dizer conduzir, estabelecendo rumos, 

( V. A. ) - O "Osservatore E.peci.lhta do Centro de Saúde - Assistente d. prol. S.nlon tacto de Connecticut, (\'. A.) dareando roteiros, reiugindo tremedais, expondo veios. 

. ~e~~~~~;' a~~~~::~~n~(:ov~~ I Consultas dlarlas das 4 ~s 6 lj2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 j)ani~1 e,7,~~~I;~~~ ma~'~i~~~~ OlbOS~~~~:rp~~~r:ç~~r ~~~~~:~~ ~~rs éVi~~~ç':~i~oV~S::e:r~)6 
cadas pelos recentes aconte · ._--"-'--- ..-- . - .. -- --.. -.- .. .. .---.-...-.--- .----.- ..--.- - ter inventado um systema de I E ' alumiar. 10; ' aecender. E' diflundir claridades. 

cimentos na l!:uropa Centl'al, Conforme IA a d" Fogo IestalJiJização que permitte o E' criar sóis dentro das escuridües, 

escreve: mare - ...- 1'·ôOseguro dos aeroplanos a Ensinar é lazer o Estado deslaz~r a barbaria, per lazer 

.I:;' importante salil' lJtar que do gado bovino velocidades baixissimas, e a civilização. refazer o mundo I 

08 ataques alemães contra o Di;<: o mais audacioso I . Ique o seu invento é especi- Assim, pois, bri.lhante entre as miss()es brllhantes, 
prt'sidente Roosevelt e á uc· jornalista italiano que o HIO (P. ç.). - ° pr~slden almente adaptavel a aviües está a missão dos mestres. 
ção poJitica do guvêrno de seu pais possue pode. te da Re publJca, conslderan Icte bombardeio, os quais po- . A nossa personalidade, no que ella tem de mais dura-
Washington prOVOCIHam nos I '11 I do que o ct;)lJro do gado de m sobrevoar os objectivos doiro e menos animal - que é o saber - nós lha deve· 
Estados Unidos como que ~~~~es eJ2ual~~~~~rde:~ I vac cum c(,nstJtue !ir.tlgo de Iá velocidade de tO ou t5 mio mos a elles, ou preleccionem com brilho e gravidade numa 
uma nova solidariedade em cap!l:l.es de voar dire. grande valor ~con()mJCo para Ih '18 hOI'arias, assegurando u· academia de larga rama, ou re. alizem as suas aulas, desata· 
tôrno das directivas pessoais ctamente a Londres, aI' . os mercados JOt~rn? e e x Ima ponlaria mais exacta. viadamente e ignorados num cubiculo sem nome. Que a 
do presidente da Re pública. rasar a Cllpitnl inglesa terno. \l que a rndust':la na; _.-. - - .-- cxcellellcia deUes não lhes vem do primor de espirito com 
A politica do sr. Hoosevell , e voltar ao s eu ponto Icl(mal de ('orlumes, nao so I que pontifiquem, nem a exalta o fulgor dos amplJitheatros 
que durante 08 ultimu1S tem· de saida. I pelo pro/.(J'esso JU reall;r. ~do. Dr. Manoel Pinho em que doutrinem, por·ventura: a digniduue e o mel' ito dü 
pos roi objecto de numerosas I Não duvida m/ls. _ eg. como pelo vultos? capItal educador são aferidos pela dedicação, pela nobreza, pelu 
crit:cas, reune hoje li maio p nella i.nverticto, .eXIge '!late. Ooeoças de senboras Partos accessibilidade com que eHe, mestre·escola ou lente dc 
rt!a coambSoOlsuetavedrol'I~I'COslul \~rm8goiO fl~~~~S~ . ACI(;~~r~opos;:;~ fia prIma de boa qualidade -VI~r,~~~á~:~I~~~~~:~~es- Universidade. na escola, na omcina. no laboratorio. nou~ 

u l ~ talvez. os maiores avia. l' iSI'nta .de defeitos, e que de glnndullls cndocrlnll8. livro, no jornal, semeia a mllis fecunda somma de Iiçiies: 
tI'O pllriodo do áctual govêr . dores do mUlldo. No que 1 110 empn'go das marcas de liçi)es que promovam a mais lertil porção de exemplos, 
110. Pode· se dizer (Iue até não ac reditamos ó na 10/.(0 advêm preJuizos resul · CONSU I.TORlO exempl03 (IU e inspirem a mais altruista, a mais humana. 11 
nos Estados Unidos a política tl1nles da depreciação que \ Rua João Pinto, 13 (sob) mais util quota de trabalho. 
internacional !eve o eUeito pontod so llrem os. couros, asslgnou PIlOne. Humi]de ou aureolado, moço ou velho, homemvolta incólum e ao . I 1595 ou mu· 
dllOell,adcacrel.eledfaadle' 01' nPterol'nCaes5~ntdrec ~~l'~~r:~~u, (:: I(~'qU~n~o n~ loec reto. lel regulando o UHO RESIDENCIA Iber, branco ou negro, aryauo ou judeu. saibamos quel'ê-lo , 

~ trem outros t\via,lores Ida marca de logo no gado I Rua José Veiga, H\§ saibamos quel'é·lo a('ceudidamente, afim de que nos inr.trua, 
os grupos e os partidos». pelo caminho. hO~~~()esse decreto fIca pro. PllONE 1.199 fn~~~~~mos accendidamente querer-lhe, por isso que nos 

ConYeôsamos que jul. 11Ibido o uso da marca·de- 70P, Admiremo·lo e defendamo·lo, que a tanto :lOS obriga o 
gamos das co isu s mais l 'OgO que não couber dentro - milito que elle representa na seguração da ol'dem, sem a!lUs triste, IlIlI1 allOr! noci vl1s á vid a dos po· de u~ d rculo CUIO dl a ml;. \Encommend.ados pela (lua] , não há progresso; na estimulação do progresso, sem

Teli brolcblteT ~~~ 1~~~a\~~ntl~~II~:ro~~~: ,tro nao exceda de 11 cellt!- França oItocentos o qual não há direito, na sagração do direito, sem o qual
blú com IOSI8 so ilTilaute . 'lU" nflo Imelro;;, hem como o empre· motores não há liberdade: na validação da liberdade. sem o que,
I' lei de NO&IIO Senhor, 1-:0 ela mar(!a·d e·fugo CI' ID· ; não há vida perfeita. 
16 111 &alva o OONTRlTOSSH! conveuce ninguem . Si. mumm ente ~sada. .!I0s _mata \ Nova Yor", 4 - A Fran1,!a ° Grande Esculpto!' pegou da argilla impura e com 

realm ente, li Hviaçüo douros para Identlllcaçuo de I al ém da ,gigantes.ca encom· os seus dedos omniscientes lhe imprimiu a fórma, e com' 

italiana (, po derosa (o nnimais e couros. menda de 515 aviiíes de o seu sôpro omnipolente lhe communicou o espirito. ° 

:l:~~rn),ã ~(i~\l~ e~i~5t~n~fl~'~;, - - o - - -- v;;~,j~ . se -~ gue l'ra, que . .por si sú já é a prolessor, que póde existir na pesso!! de nossos pais, con· 


Campanha contra o «pe- razel'em disso sl'gr\!do '.' PIANO por preço de u:ai '?I'.até hOJe r egistrada na tinúa a obra ~ivin8: toma a si o homem inculto, aUeiçua·o, 


q ueno commérciolt na Até era uma vanta. ' ti ·. ·c J'ua Deoduw 33 11Ist orla da aVla\~ao .elo muno modela-o, burlla·o, dando· lhe o saber - que é tudo!I~O- ~"W. , 'IOv:G do, rezo ainda um pedIdo sup' Ao Bom Mostre, pois que está lá no eéu - todo o 
J.lemanhll gem o. / Jllementar de SOO motores, amor, através da nossa fé, 

• . . ---- ..- - . .-.-. - .- ---------....- ---- --- quI,' importam em 11 milhões Ao bom mestre que está aq:.ti na terra - todo o amor. 
BI: RLlM, 4 -: for~m PUbl1'l . de tlollllres. através da nossa gratidão. 

~~d~:;;an~~m~~~~' i;~~~~;:e~~~ Dr. Arminlo Tavates - ~~U1~OS. HARIZ.JARGDHIR á ~~~~ã~C~~a~e~~~ ~~i~:~~ .---- .-- --. 
dos estabelecímentos . c~assifica ' Cirurglão.Especialista Assistente do prol, Sanson I da (icited Aircraft Corpora· ••••••••••••••••••••••••• 
~~~a~~~q~~~oer~o~~~~r~:O:~~UI~ COR.ul!•• d., 10 il 12 • d•• 16 í. 1B . Joio Pinto, 7 lob. . T.1. 1456 I~:~~i. de I[arUord, no Connec· • • 

POO~t~aeb~lil~~~ ~~~~:~i~equenos - ---.- ----- ----:. TRANSFUSA-O :. 
commerciantes serão confiados 

áSS:~:~~~S olá~~~~~~unkado li aS • DO SANGUE C~IA.RA.VILHOSO) • 
autoridades competentes, 70 llOO •• 
estabelecimentos de pequenos • Com 2 vidros augmellta o peso 3 kilos • 
~::if~~e~J:iSfor~~~oofec~:~~ls~ir~'~: • Unico fortificante no mundo com 8 elemento, tonicO • 

ti .800 alfaiates, 5.800 marceneiros. .e Phosphoros, Caleio, Arseniato,Vanadato,ete. ••
1.300 padeiros, 1.000 açougue· 

iros, 1.800 ferreiros, 1.500 caro • Cuidado com a tuberculoso • 

pinteiros, I,BOa carroceiros . •• 

Cêrca de 35.000 desses arti~: • Os Pallidos Depauperados • 
~~~a~~~~n~s~~~~~f7.~~oos/omo •• Esgotados. Anemieos,' •• 

Mães que criam, Magros, • 
O mundo melhorll • Crianças Raehitieas. e. Superior ao oleo de Figado •• 

Pelo menos por enquanto, as · de Bacalhau. 
sim parece ao .COIrelo Purtu  • Receberão o efleito da trons· • 
guês», do Rio. Serão tréguas de • fusão do sangue e a tonifica- • 
pouca dura, talvez, RIas há ra· • ção gl:fol do organismo com o • 
zOes para não pensar com tanto 

pessimismo. E' o que se pÓde 

deduzir da questão ítato·france· 

sa, tratada até agora com reco· 

nhecida serenidade, 


E o mundo precisa disso mes

mo, . isto é, duma tendencia de 

melboras o mais prolongadas 

possivel. Um exceSsivo estado Congresso das Acade· Desembarque de mer
de nervosismo trá· lo em grande mias de Letras 
excitação e como a sua situa· Rio, (P,C,) - Corresponden cadorias alemãs 
çlio, economicamente, é por de do ao convite da Federação 
mais fraca, resulta que a febre das Academia", de Letras do em Nova York 
das excitaçoes o deprime ainda Brasil, empenhadas no maior 
mais. brilbo e t'xito do Congresso Hamburgo, 4 - Para que 

N.as póde acontecer que ha das Academias de Letras e \seja possivel desembarcar em 
ja nos homens visão clara bas de intellectuais, começam a Nova York a maior quantida. 
tante para que compreendam is chegar communicações rela- de de mercadorias alemãs, 
so. Com essa compreensão tal· tlvas á representação dos Iantes da data fixada para o 
vez se consiga um pouco mais Estados e instituições !itera· augmento das tarifas sôbre 
de juizo e o mundo melhorará. rias e culturais. ali importacões da Alema-

Temos li convicção de que Foram já recebidas com- nha, a .Hamburgo America 
tudo dependerá deste estado de municações das seguintes de· Linha» entrou em acOrdo com 
coisas. Os homens devem enten signações de delegados esta- a eStar Llne» para que es
der-se como homens, aim!a nas duais: sa companhia reserve a bór
queatOes mais delicadas. E os Amazonas - Dr. Benjamin do do navio .Westeriand. 
homens não se enlendem aos Lima: Maranhão, dI'. Domin- a praça necessaria. 
gritoS. Esses processos de pala g0S Barbosa; Rio Grande do O navio partirá de Ham
vra puxa palavra são contra Norte, dI', Adauto Camara; burgo amanhll, iniciando a 
producentes. A grilaria nllo leva Babia, dr. Pedro Calmon; Rio viagem normal. 
nunca a conclusOes. E já os Grande do Sul, dr, Reynaldo °«Weser-, do «Norddeuts
franceses dizem q~'e quando Moura, cher LloydlO, que se dirige 
uma pessoa se zanga é porque A Academia Serglpana de para a costa oeste dos Es
não tem razlo. Letras delegou poderes ao tados Unidos, rará na ida. 

Isso é com os homens - general Murlllo GulmarAe. uma escala em Nova Y6rkf 

'&mbêm com os povos. para representA-la, JI.ra o mesmo fim. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:v;;~,j~.se
http:gigantes.ca
http:cap!l:l.es


I)r. Augusto de 
PaulaDiga isto IAl~li~o ~rit nni[~ 

a 
MEDICO 

_. Doenças de seaboras
(Juando fi Gf'll.nde Guerra Ite se entretêm, land o e con· Partos 

túrminou, constituiram·se em versando, mas onde tambem. - UD!lraCÕell 
~~gl~,t~.[~·~m~)~I;~~~l!SS~Ci~lÇ:~~,~ ~~t,~,~ali~~~U(ir~'eq~~~~~~,t~'~I~ i COIJStltTOR!Oseu Marido éh~l Haig, Cnmmandll!lte do! outras festas, q~e grandemen.! Kua Victor Meirelles n . 26 
cxerCHO bntau fHco que lia· te cilntribuem pam a aproxi.! ~s 10 1/2 e das 2 ás 4 horas 

~: 1 ; ,;-, ';1( - t' ~{' ~ ~ ' ntir i\ldi~nr;~:f) n u adnpn Tel. 1405vi.a lumdo .em territol'io fmn· mação e iDten:úmbio social 11"'( ., t~ ·~ ;· (,.' (HII ~'n~ (!l-:;arranjo:i'do <: :-: lOln;'l go , a ces, reunH!·aS!lO regressar de seus 1·!'t~quentatlGres . ~/.!~!(',-r.nC:~: Viaco:l l.it; Ouro 
!' .,, ;II I.-1. uU uurante (1 ciia, c; tlor c dl' França, e formou a vastu Várias sucursais mantêm P t 2'O. 42 - Td. lã55 

11," T(I- !;-;mtl , falI:! úe ;:tr, organização 11 que loi dado inclllSiv!lment\? sua propria 
I"ITI ~\~ d( ;...·nr;'; :~i d ' ~ peje. q ll L·~ b o nome de ,:l'ilc Brltish Le· banda de musico~, de que 
d ,lr";-i !lO L'orpo (J~J nas ;\fl ic.:tll açõl·~. giOD" (A L e giüo Brit~ D nicu). em muitos casos fazem parte 

. ·r.. !, (ICl fl'!"', e n~llra:l pl'nu:'ba(; ':l'.':: do \Tlltrl', ;\ t'im. {!". pron' ·la . com os artistas de guerra de gnl.mle Ch 
! · ~! !;ta :-{·de e ~ rl \;; !t'ir;! Ila ~~ ; !r!~~l11t;l, a.!! i.l:-; l' \ont ~ldc ;'~~\!i~!çl;~I F~~nci5aevu~S ~~~~ ~ va~osl'~'üJio.()m'int e 6 da British « aCata » 

\·,,' I ~la'. n' ~ ltI 1..~ : i l ; l . illdi;..(' :-. l~\t), c.lr'(I!":, , g ~ \Z(':', di~~;I 1n1.u'e C!la! !Huuguruu e!TI lq2~ Broud ensting COl'pol':ition te~ Vende-se uma grande chu~ 
·. tti ~: : !l io ..; por ~:l!!}:--t~t Jl Ci:lS iníl'ctad:l~ o chamado « I'opp~' Dao"' (Dia rão !l o~pu:,!un!darlp. de U"11' cRrá, com hiJ::. casa de mora· 

'{ :.: in() .~ , (: (iUt' lbt.: Ventre-Livre tI'l P,Ijl!lU!a~. Desde então be !iür do vlIlor dlls haDdas du dia, muitas arvores I'rntil'e· 
~l'm d '. riiora. vl'[Hle!ll lodos os annos, no Legião. escutando o concêrto rss: pasto para R a 10 ani

Vcnt!'c.. Livce l' \'ita l ' lra1:l t , ·d dia d:) Armisticio, Cl'lltenas ,'xecutlldo pela banda da cio m(ll~, e hi,/l, úgua. 
de mllhare ~ d ~ papoulas de ilude de EdUI. 'lue 11 ('staç:io Ver e I.r!:tar ('om ,1",10 

lo: .. C' " lt'~ ' jlapp!, so b os .auspic ios da de ondas curtH8 de DaveDtry ' ~'al ,uu. Morro do lierlllclu 
Ll :ll :! U ;.tJ llglll' , tig'.!do c.: 1).::";0, 

i: ;;l:-.1 iw.J ~. c t.b lilllpa (L ~:, :-. d ,:-- ; :I'; \ 1.1:-' il'J eC Ltd;· : f: 'n' ll'·l ; :f: 1I,,\.i c, l :", 

tj'J,' 1:',tJ gl.lnde I1l a l t".llb; lIl1 i.i.ü:; 'H " '\ ' O:~, , ~l: '-.:L'!I.: l ; ro, 'lU t.:t,.i.'d~';'ll) , rill ~ c a ~'I~'; "~Oen~~ltl~e~:~t~a~ ~~~(!~IlF rl~I~,~osd;I~U~~;I[~. hoje, lU !~~Il'IJOelm6)ás 15 v alt.'11 
lud'.J:"; O::. uíg:lO:j d v ct.·rpu, t e u~ Jl()S ~1I. - - mos impor·wnl'i .\K .. ....- ..- . -- .. .- -."---.-- . ..------ ---.-----.. 


pcl'iores ti m~io nHllJúo t1t' 

li I); as por allllO. 
 f~OUEZA raUlMDNAR-CE3IUDAilE üRtlNilJ,·l\l!iJmlIt

O uillheil'o de~ta rÚi'ln:i oh· .TOSSES RE8ElDES. CONVAUSCUltA'TUBElUUlUSEtido é util iZt.uo (~xe;u~ i'::,lI:.lt:n 
te ~ IU henelíti\) dos ex·~olU· 

~ Ti i :' a~:,l ullteute", rnemlH os da Legifto 
"V·'r:·nt:-e-Livre '! tiUH~ familias. Ú unieo titu· 

~ ú neC t~s:-;(nio e ba8tuute j),l 

i'a lei' dirc.ito a l'eceher U~ · 
sistellcia e () d,: Ira ver o pe · 
ticiunado S e l' '' ' lUO na Ul'unuE:' 

....-~------~.."~--~-"._"'"""------_.. 
-'-'v~f-' .. h~ye~-"·-d~·;II; ·---·---Atiençõ:oT ~~~~t~a: ::~:c~:\~~:;:::F'~~l~i~~': r==m----=.--.~---

\'EXDE·SE uma exeellen· ;s oas de l'umilia, SU!l.S do:pen. 

Por causa do govêrno da Espanha te (Jril priedlld e, ~ ill"arg'.'IT1 deut<:s. 


PAHIS, 3 ti p"J - bnllll . palH. U!TI duello, nl1() se SIl ' da e~t[,llda ~~I'lII I.·,trelt() L" A Leg'iütl Eriia il ui c ã n,l l / 

1'1.l tenha l'i:ssado a ~Ul~1 ['U hetldo uludu se I) UH;'SlDO 3eel ges, na localid ade do B l.I'J' ~ ~ !:ie (1{::( !itH., I.iorÚm , uni cUlllt\nte 

l'!Jtre «naciollahstus» e .!l' .. 1tOll 1\ luta 1l:'iO' com uma xarqueada, I '~ presta" c: ux;lj"s (j" orú e m 

gaIi8t~S» rw. Espll r, llll , e rpl l () 1I1l' lden P (>l1 !'ece ter 0['1· boa,; eu,as de lIl or"'WI ('0[(1 peelllliariu: ~ elH fundos S'l\1
 
De completa ralma uo solo gem num eODIIÍl'to dtl lutO. úgull eIlc,lI1uda: l ,'nrlo UNI lalll b,~ rn t :.npl' t'[Ia ctos em ou 

espanhol. !lltas persol1uhd!l ['hlafl,', pOIS, !lpparentement" . della~ InbL,,!laço l's pur'l 11 1',' tres li u:; <íe ~rl'n:l" vaio!'!1 


eles do "e x gO\'t'I'Dt) 
1

, .~rtlit tt"(fll! rll)uUlnlriJ.tll.mo: o
r epuhltl'll o rr~leB'Cr .Lopt'z a('l:a "~I"I ~0<':...10.'g1:t, 1)H" II. ':1':J. .1:011,1l (,,' i( .),IIco·:.,: ~ .. _ ·~,!\Tsl itt(l '!I··il·li)c·';II·r;el,l~a: IIno deCIdiram contlllllar a lu o IIT1I CO gov('rf!o leg al dI! h s- lrof.( Iros. l sl! l 11 lI' clS. ,6 ,HI ' 

ta entre SI, aqui. !'m PUI IH panha t' Il rll'puta \'ão perm >l mas [la~tH:,!ens. t ~ 1 1"I1H ne I:' lIIT: Fhpatorio: uma ".,, !onh 


O SI'. Juao ;\P!:(I'III. <'x-r1ri· nent ,· da. I ~ úrtes enquanto vnlll a, matos 1J,Jt'!t i<.>nlllt . 'c\ lI!! ril tllill' l'l'- r:I" ,-"". no l.:onda I 

lneil'o ulinisLru e o 1)l ' Oreti~or q th,~ ,) ~ j , :\~qrfln 'teIma eIllj Tr'HtHI" (·um NJ(' (l IHU An ;jo ,dG .I\p nt: iit~~' ,l l::; p:i ra in - I 
 A CAIXA SANiTARiA KElLYEmitio GOllzalez, Lupez. mem considerar se" detpntnl" do 1' ,1 tonlo I\retzer em \ng('l lflH val.!dot-: "' . ilIto!'il!'; p>Jl'll '.:1" 
hro da deputllç,io ill'rmaUPll der IIH .Ios'·) ph : I ,,~ tIL' l!u t' J'n1. 1' ,lI' ~l'U 10 E' a última paiavra no genero 
te das cÜl'te~> t'lJram Íls vias A po~sihllid"de dl' ou!' n"n. <l.J I:'iVnl ' I termedlO e.(Jn~e).:'l!I':1l tn..das 1ISI 
de facto, e o SI'. ~"trti[lez hum dos contl:'lIdores" vle n Ça 11- -- Suml'Tl,jS (' 0110 C111,':l0 ,,~rtlnd e Sirrlples como um ~rillqUedo de criança I
B!lrrios foi obrigado u ink r e qu~ li tlutoridad(, lt'gal da ( E~ t - nú;n("1'1) dI' l'X cilmbuit'l.ltes, e I 
vir para serenar os animo~ ESplWhrl s,' ja um lel'epil't>. is asa lec uca nlllhal' ~R fi e lIIutilad;,s de T~ 

O !'l-'suJtado dn in('íuente { to (\, tJ ~enerll l Fnulefl, {Hlr t;, ' gUt'J'ru S(' j,'\Tn pgua!m ente I 

que o prol'~ssor Lopez cl<,sa cjl nito wr si llo considerada vende medidores e empl'e!~lld ,'. t' m clI!ltli\:rlFS d.' n,'· ~ 

\'íou !~rmalmen\(~ o sr. \'l'gri[) pelos sr9. LUPl'Z ., Nl'grin . installa os "quadros" ~~n~i~i:tt'~~;~l d~o:;:rlr~::J~I~'áJ~ I ~ u 


' I · I para os mesmos, e.otariulTl li IIlPf,:Ó da cal'idll ' j 
em~utlda na pare~e

de pública ou dos serviços Belleza e eHiciencia incontestaveis· S h k tSA Preços modicos. Ol'!icilliF. 
Fabricantes:ISlemens ( u( el . . lib~s LB~!il~~JJ1!:~~~~e~êr~~ u~~1 

Materiais electricos em geral t Rua João Pinto,14 quat.ro mil ~uc\lrs !ds eom u! 

DISTRIBUiDOR NESTA PRAÇA: I Serviço garantiúo ~~~Ildlo~.e f'is:'~ S~~:~~~fa:i!.'I:i~~!~; ! Fundicão (juanabara, 
d~ fl'Or"l""nOpoi'i'S __ tambem Rua da Gambôa, 114.118 . Rio de JaneiroIntt,~ll::lldora I' .....,..-...""""'.........".,--- lltlfll t! J'O$I:S HuclIl'sa is, i
.} "'" ~ ~ u 1, v .-fJ(i e 0 3 D~minios mantêm 01';(11' i 

.~1..~ R.__ Tr~jano. 11 Phor,e t67~ ~~__ ~q~:,~i~~ ::~;frl~I~~~~::;~~lli~I~~ ~r;~~~f~:~~::~~~~~~!;:'f:~y~~~i AGEN;~;eÕ. M~~if~ &moCia. 
Ll-qul-daça-Oda fl-rIna tar por preço modico. Viir e tra' BritllDoiea ê- por I.Issim dl<.e r 

tar á rlla Fdipp~ Schn: idt n" -(I seI! unicn elllbe onde flftO Rua Felippe Schmidt. 39 Florianopolis 
176 A. 1:-:(, St'IJ" ,·ss· .· ( } (~I }! (jt)S oi llriam e n-F. Villen & Cia. " . ~_ ._ --~_',~"~~." ~~ ==-O .
~_'1!1!t/ilJI!tV~~_<_ "'il~~!~l'J~~i5;~~lÇi 

A MUSICAL 
o l:auicl õnle dd firma F. V,II~.D & Ci" ., d~vi d " m~!lie 

eutori:t~do p.Jo 1'1. M. Ju·7. de D;[[ i10 da I' Vard, cODvidíl li 

t"dOl! os tD!llre~sõdo3 D.I comprél de olivo da m'~lIctoDadil f iro Se quer comprar Meios. Bôlsas, Cintas, Beijouterias e Novidades. 
ma a tH)r<i:8~Dltlr,!m suas ptOi'OSlll~. pelo menor preço. veja o deslumbrante sortimento 

Deflla dill" em dedure lor~m relllr,bclecldüs 63 velldô~ que recebeu ade lodo o e~loque 11 Quolquer illll'~SMõdo . 

Em se Iraleado de urna I'qu!dnçiio, ns prrços de vcn· 


da são (19 n,,,ja VODldfoSNi po'!>~ ivels. 

Eolre as mercddoriéls à venda eMã ;' ; i!1s'rum:~olills é~ 


mÚ31ca, corJas parll i n~rrLlmellrOS d l \'~~~oS, IIIÚllc1~, rilji,,~ ~ 
 CASA MACEDOf~IA
lodos os seu, perlcn~e3, bi(icler~s e seus perr.:lc,,~, h1rmÓnj. 

tllS de vár103 tamauhos e pn~cos . disco" /lp.::rdh03 d~ fil ios
violeta e Inffa·vtrrndhos, móvc!3 e uten~lIIo 9, ele. A C:3!1,a que mais barato vende 


Siío Icunbem tonvld~dos lodos os devedoles dll firma 

11 saldllrem O~ lleus di!bilos, como, lIindll. O .~ que /lll pns,uem 6--TRAJANO-6 

loslrumentos paro CODserlos li i,em buscá· los mediClnte o PDII'II. 

meDlo desse!! serviço!, sob pena de, liquld<lda a firma, serem 
 117 15v.alt- 5 
os mesmos veodidos, 


rlorlél!l6poli~, :) de Abril d.. 1939. 

CARLOS E. FREYESLBBEN l~ 


L'q!ltdante. ~., 
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AGUARDEM 
DIA 15 DE ABRIL PROXIMO, 
OA ".O.8AL l.1I11 [ n, 11 ~ Salão Progresso 

Jogam apenas 15 milhares 1 Rua Felippe Schmidt n. 5 
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ES 

Commentarios opportu · e castas. nivelando as men-I le nivelia todas as castas, vêm de se negou a um dos mais bri-I 


nos laEdades, tão diversas na [a- por actos, felizmente pass~- toda a maldade da alma ltu- dem~lnstranjo o espirito que, Ihantes vence.do~es o d.i~eito da 
ce da tena. geiros, de homens que nao mana.. . preside a essa ampla corrente ' exaltação publica, venflca-se a 

Não deixa de ser curioso Um dos poucos vehiculos Itenham cumprido religiosa- Mas, o esporte vêm sendo de frafernidade humana. !pequenez de espirito que ainda 
e interessante o panorama do mundanos creados e aper-I mente a sua obrigação. o vehlculo da paz do secu- E toda vez que a ambição do,; anda espalhado pela terra , e os 
mundo, através -dos se eu los; reit;oados é o espor te, e sua I:; que os homens têm pai 110 XX e o seu reinado pro_ , homem procura, indevidamente , cOlllmentarios surgem desfavo
08 110. mens procuraram sem · II'uncção t!elll siuo das mai~ Ixões e nem sempre a raz~o longar-.se-á atrav.és dos an- immuscuir-se ~as actividades. raveis aos que praticaram ac 
pre, por mil e um modo~. <lestacadll~. muito embórn, cousegue apagar a ardenCla nos, pOIS as olympladas, con
uma ~proximação benefica, por vezes, o panorama in- do sub-consciente e faz re · clave que reune homens de to
no desejo de egunla r raças te l' naciona l se veja toldad o nectir nos actos exteriores da parte da terra, de toda raça 

Banhos de 
sol e aso«azeite» dos «eixos» 

criancinhas 
O unico jornaiista qu e PI) 'I gais» , - urn a vez planpjadus çties perderam li noção da Abusa·se, em todo o muno 

de escrever actualru entll na e e"n seguirla~ por IOIW pro cordialillade e da boa vizi- do, dos banhos de sol. 011 
Italla, o sr. Gayela. urul>a de pri l! iu ic iativn -- <!om iI sua nhunça. tratando· se os povos médicos e higienistas, á vis-
lembrar que seu puls ca rla alliada. Nesse caso - por num ambiente de violencia ta dos acidentes graves Ime· 
obteve quando cooperava isso que n;10 est<i I'und:ld" illquaiificavel, em que o mais diatos ou tardios e elos Bci 
com a Tnglatel'ra e u Fran em oull'!! u!lse a ~ ua upprll' torte impiie ao mais fraco o dentes mortais Que têm ocor· 
ça. E manifestou a espemn. 1xima\~ão com :1 Alemanha - que eil e deve produzir e a rido, fazem grande propagan
ç~ de que alguma CO;;;II 11 Ia Ita lia se afustuo' iu, então, quem deve vender ou com- da pelos jornais, al'im de quP. 
Alemanha haveria ele dar Íl da ull iança com I) Heich, ul- prar, caminhando para a o publico se acautele, UBan
sua alliada, lI(,s despo.ios da 
conquista tcheca. 

Está alti del'inido 11m mo· 
mento bem tragico na his t ... · 
ria do mundo, - obserm () 
"Correio da Mtlnhã». As na
çiies que, sob pret.:xto de 
fazer justiça ás proprias as 
piraçiies nacionais, entra ram 
a atropelar os demais po 
vos - esquec idas de. q lHl 
todo~ tem o mesmo (hrel!n 
de Vida .livre ao. sc:l - con
~~ssam J.ã, de ilU~h co; . que () 

erdadelro 5ellllmeo_,): qUI' 

!lI! move, na~ su~s ~Ihan\::~~
I~ternacjon.als,. nao e o ~s · 
plrit? ~e JustIç~ que dy\'e 
pres~dlr á aJlrec.\8~ a() mutu a 
dos Interesses VitaIS dos po · 
V08, mas, sim. u remUll tlm· 
ção do auxilio que um pres 
ta á conquista violenta!le 
ontro. Dentro desse espirito, 
evidentemente, nada mais 
precario qUe a allian ça dos 
povos; 

Bem se púde dar. todavitl, 
que a Alemanha cesse um 
dia de dhltribuir um poueo
de suas «apropria(,:õcs le 

- _ ._- _. _ .... _. .. .. 

legand o li mesma <jlu·ixa que se rvidão economica - tudo Ido com moderação este g ran
() s r . (õ .1yd/l. IIPI'p;;"lIta, para isso faz hem pensar como a de remedio da Ilatu:eza. que 
ex plicar p1lr tlllt! . o seu pais Ideca ntada ci l' ilização, hoje, é o sol. 
deix,) 1I de COO IJerar com a já não passa de uma SUbtill Far pena vêr adultos, jo
Inglatel'ru e a França. ca ma da de verniz. Yragil de- vens e crianç as, por horas e sua bandeira, como um altl' 

Enl'i m, esse estado do VIl- I mais pura resistir ás aspe- horas, ás vezl'S sem qualquer FORD 33 padrão de nobreza, os pos
lho .\Iunoo, em que as nll- : rezas dos c ltóques. agasalho na cabeça, a in- _ _ tulados dos ideais de espor-Icandescerem-se aos raios so· afastando 

OLHOS C/INSAnosn u 
envelhecem o rosto... 
Mu;'a. vo:co a viola nxa jogo00 

~~:.~:;; .:'ru ,~':,;~;;~g~3~ih~~~cil~c~ 
~~a~~~~·· por ;,.0, do .ou molho' 
:~~t~:::'':,':noo~ la:o~ro;,':;:~lh~.dO.,''lt':,~: 

~I~ ~~, ~!~ 'I 

................. --._.._ .. - .. - ..- lares nas praies.
VENDE SE uma ro- Muitos nada sofrem no pre 

- prielade sent~ , para pa<!e cel'em n~ Yu 

• I ,Il ei ro, que lhe indicará o meio 

com IOi) met.ros de (rente, por 
800 de [undo, situada na ci
dade de Biguassu com duas 
casas pequenas, cafesal, gran
de mandioca 1, paNtagem e ma
10 cerrado. Trata-se com o 
dI'. FL' lv io Aducci, á rua .João 
Pinto, 18 (sobrado). v-_·gO 

............._- 

Quer ser feliz ? 
Em Il rgocio~, amores, ter soro 

I~, sal1de e realizar tado que 
decsja? Mande 1$200 em sellos 
c escreva ao prol. Olll ?r Khiva, 
Caixa Postal, 3407, Rio de Ja 

turo , outros _sao acometidos 
de perturbaçcJes renais; ?U
~ros . de emb&raço gadtrlco 
febril.. . 

Para tr-:,ar destas ultimas 
perturbaçoes, qu~ndo.. se a
companham de. dla~rela. con
vém, logo a? llliclO,. estabe

esportivas, m~~lfestadas pel? as
pecto da pollllca, como o vimos 
nas Olympiadas de Berlim, on· 

Irineu Livramente 
e 

Judith Livramento 

participam aos paren1es e pes
soas de suas relações que sua 

filha JUREMA con:rac1ou casa

mento com o sr. 

EUGENIO GAllOIS. 


JUREMA EUGÇN O 
. € - I 

apresen1am-se nalvos. 

Fpolls, 28-3-39 
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Vende-se um auto Ford. 
Iypo 1933. optimas condições. 
Ver e tratar em São José, 
com Pedro Mayvorme. 
120 8V· t 
-

Or Saulo Hamos 
• 

beneficos; não esqUeCendO,' Ouro Preto, 11 - Telepbone 
.,± )1?3 3 Ide obter tr1umpho, pro~perida- porém , que o abuso é sem. 1009. 
'.__ • _____ " de, fortuna e sailde. Não hesite. pre perigoso, mesmo ás mais 68 P. 

lecer uma dieta alimentar, MédIco e operador 
presc revendo aI' mesmo tem- Ex-assIstente do prolesBor 
po caseioatos de calcio e , Brandio Fllbo 
sobretudo, o Eldol'ormio da RIo de JaneIro 
Casa Bayel', Que combate a I~'Ttr:~a~:I~e::Or~~rt~, u~~: 
diarréia, revestindo, prote· logla -;e~~~u~eal~I~';, Appa
toramente, as mucosas. Consultorlo Rua Joio Plnto,7 

Usem· se. pois, os banhos Telepbone _ 1.841. 
de ~ol e de mar, porque são Resldoncla: Rua VIsconde de 

Çlio t.lio reprovave!. . 
FOI nortead!l por esse 1

~~:~a~~oc~r~:~~da~d:en~ro c3~ 

desejo de reunir mais os 
homens no seio de uma mes
ma nacionalidade, que sur
giu, tá poucos meses e ago· 
ra se corporifica, cada vez 
mais, uma nova entidade es
portiva, dedicada ao ramo 
que exige mais um aspecto 
qualificativo de seus elemen
tos: o «Figueira Natação Clu
be •. 

A brilhante iniciativa de 
um grupo de moços, lidera 
dos por Germano Mello e 
O s m a r C u n h a, já 

se está tornando brilhante 
realidade e dentro de pouco 
tempo a sua completa crys
talização virá trazer para os 
scenarios da vida esportiva 
da terra de Dias Velho mais 
um valioso elemento de pro
gresso, que tem escripto em 

I I . n UlçaOf.. 
' emlnlna 
«Um simples epitclio nos se 

para da morte>. Ahi está uma 
profunda verdad.: scientirica que, 
uma vez amenizada pela substi

te, preconceitos
raciais , nivellando castas e 
irmanando os filhos de uma 
grande patria, que quer e 
precisa de pa:/: e harmonia . 

SENTE-SE fRACO? 

T......... 


CI.'.I ~I ,tUI '7
. 

ii IDI UfallUI 
, de~....8Ift...._~ 

...._. -----.---.--- - rohustas constituições. _.______..IltuiçãO desse «epitetio. atrapa

Declara~a céua para to~a a ,i~a, 
mas cura~a pelo «Galenoual» 11 

A Abaixo assigolldll, Al z2!inda OUvelra, relli
denle á Aveolda 20 de Setembro, em Pelotas, RIo 
Grande do Sul, declara: 

«VIveodo de esmolas, devido ao meu Postado 
de Sl!úje que não me permi!!e !r!!Oo!h!!f, balo em 10
das as paI tas, em busca de susteDlo para mIm e pora 
mInha fllhloho de 3 00008, de nome ELOA'H multo 
doentinha Syphil1l1clI, desde ao nOllc~r, mlnho fIlhinha 
fiCOU complelomeole CÉOA; dormIa oolte e dlo, 11 mal 
se alimentoVII. Nellse triste estodo, vlo-o uma corldoso 
lIeohor", das mui las que me socoorrem, o qual. oon
doloa pela sorte di! pequena, moodou comprar um 
vidro de «GALENOGAL., aconselhando-me que tra
1085e o m~olna com eSlle remedIo, poIs tinha a cer
leza de que ella fJc!!rla bOa. Ba:stdnte dellorente, mas 
multo grata, recebi o remedio, poIs ha mllls de trez 
meses levava a crlançi:l 011 Sanlo Casa para fdztr cu
ratfvos sem resullado algum, e IlÍ me dlzlllm que 
mInha filhinha FICARIA CE'GA PARA TODA A 
VIDA. 

Deu!, porém, é grande e permIulo que o mi
nha ELOA'H flcosse radlcolmeole ourada apenas com 
" vidros desse IIbençoado remedlo eGhLENOGAL,., 
que me foram eempre doodos pela mellmd carldosl! 
seohora, HJle, a pequena eooherga perfeItameote bem, 
come com baslaote appetllte, brinca mullo olegre e 
eSl4Í fórle como ouooa foi. Esfe ollelltado é o mois 
pura expressllo do verdade e a cura de mIuha ftlhl
nba é testemunhado por mulllslllmaa famlllu dula 
cidade, que diariamente me amparam, por Isso, póde 

. fllzer deUe o uso que lbe convier e J;)EUS permitIa que 
elle sirva parll lalvar multas criaturas Infelizes que 
por ahl ae arraltam•. 

ARZBLlNDA OLIVEIRA. (Plrma reconhecida 
pelo uotarlu Democrl.o R. da SIlva). 

O «GALENOGAL,. 'a VIDA I Quando le rt 
oorrerli eue poderolo depurador-Ioah:o. póde·!e ter a 
certela de alcançar re,ultadOll lIurprebeadenlea como 
el/e que IIbl eatli e que deve ficar bem vrllvado Da 
memória das MÃIS exlrremollas, que enconlrarlo na 
elflcacla deue grilode remedlo a garantia da saúde de 
I'UI n1hlnhol. 

Encontra-se em todas as Pharmaclas 
do Bras1l e RepubllC88 Sul-AmerlcáDae. 
N. 64 Ap. . L D. N.8. P. - N. ·961\ 

Ihante pelo seu synonymo vul
gar de epiderme, faz pensar na 
profunda sabedoria da Natureza, 
no milagre quotidiano que re
presenta um corpo humano, na 
sua luta incessante contra mil e 
um inimigos. 

A epiderme, que nos reveste 
todo o corpo, constitue a sua 
protecção natural contra todas 
as aggressOes do meio externo 
e, com relação aos microbios. 
representa uma defesa de perfei
ta efficiencia, enquanto fôr man
tida a sua integridade. 

Temos occasilio de observar, 
nesse assumDto. mais uma das 
surpresas da' intuição feminina . 
Nlio ha mulher, por menos ,fa
miliarizada que esteja com o es
tudo da hygiene, que não de
dique, instilivamente, grande par
te da sua allenção ao cuidado 
com a pelle. E como é natural. 
vai para o rosto O melhor das 
suas attençOes. E' elle o clrtaz 
da sua seducção: olhos Iimpidos, 
dentes muito brancos, lábios in
sinuantes, uma pelle fina, valem 
um reino. Mais do que um rei
no, num tempo em que andam 
elles tão desprestigiados. 

I
Mas de pouco valeriam a lim 

pidez do olhar, a brancura dos 
d.en tes, o escarlate dos làbios 
SI, compromettendo o resto, a 
pelle fôsse má. Por isso, a mu 
lher sempre a cuidou com ca
rinho. Poppéa, com os seus 
banhos de leite, Pompadour, Du · 
barry, Maria Antonieta, com 05 
«póS de França •. 

Hoje, o pó de arroz, mais sim
ples e mais efflcaz que todas es
sas complicações, constitue lima 
maravilha posta ao alcance de 
todos. Immaterial, perfumado, 
com uma leveza de nuvem, como 
o Gessy, é a primeira arma de 
todas as elegantes, o amigo nun
ca esquecido de toda mulher 
bonita, 

Vende-Ie ~~~:aí:~o~~ 
lote de 6 oaslnhas, todas cons
truidas de tijóloli; nos altos 
da rua Ruy Barbosa, proxl
mo ao AbrIgo dos Menores. 
Inf~rlÍlacõêll com·, o prbprie" 
tano, JolQ CarreirAo, ' .-.-..'.' 

-~~___~~~~~~~~~____________~IJ1~ tO~-t 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:atrav.�s


IJ. o RSTAl30~", Quarta feira, fi li , Abril iÍ f' 1.93977'=____~1&1lM.. $ ~n ....~ .. eR 'te • $WlI~~F" 

LLOYD BRASILEIRO 1""3<:~"" 
..PATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA AR1\CA.1l1tpORTO ALEGRE (Para o Norte I 
no Sabbado, e para o Sul na qllarta reÍl'a): «COMTE. AL
CIOIO», «COMTE. CAPELLA », e «ANNIllAL BENEVOLO». 

li NHA PEl\EDO; LAGUNA: «!\IURTINHO» e «MIRANDA» 
LlNIIA KIO: LAGUNA: «,\SPlIiAN'l'E NASCIMgNTO». 

TU'l'OYA iFLO RIANOI'OLlS 
FRETES DE CARGUEIROS 

COMPANffiA 

INTERNACIONAL 


DE 

CAPITALIZAÇÃO 

Amorlizawo de Março 
Rl'll lizou·se DO dia 31, em 

presença do fiscal do Govêr
DO. o sorteio de amortizações 
de l itull?s desta Companhiu, 
tenuo sido sOI'leadas ns se

guintes oito combinações: 

P K D 
VVX 
Q I F 
OIQ 
J K E 

; :H".~ : 

~·--(:>~i7lr.?í1(' i' !:: j k 2; d "" 
· 1c:~)rcs ~ ~ I...! fj Ct\l'l l ':'~:':- ...tv 6'l'J F J ZCarlos Hoepcke SuA. rn ·~·2 :· rdt'(\ej ~ , (; d: Ilr~JbD5 o '; 
~ CXlj~ , I C D ~1 · - - A,~:; :!'I(:~ n! o cr: çe$:O 

Matriz: FLORIANOPOLlS ':t · !~.lj(.' ·je j l2 ;; l:~flos ; 


FiliaiH em: Bium'!JHW, Cruzí.'ireJ do i:')uL L:J!~e8, ( } :)-;p~c ~~n '~I ~ é' ~1n18 gn~fi· 
 MCVLfq~uua \' S. F • .':·),)]c: .-;·(,--·Mü'<'l"lt., 1'10 t'm Tu!Jarilú :~ f.k ·: ~ ·I t} ~ . ~t\ :ç';::.l t l t;(:~~_

i')~:/. !)i 1· · rt·.: d,·, ~·~s;. " (h: j Se:: 


REFRIGERADORES ELECTRlCOS 

I ~.-.,;l • • ,i.~~_.",r,,'t-;iõi'Jl.. - ---;-1 
I : --- ~'-:-I ! 

r_~t)~~~~=Q~'~ 
r l <"" ,," J; !'~-o';,,,} I 

1:!;- .~_·;..:~..:. ~~ " :1 lr._ J,?-j
,,-.;, y , # ·~llit.... ~.~J:. resista 

""==T.z::..~.~,,,-_ ._... ' ",:. _._"" _ :<. -":-~. "1: l...:~...i:;-;-~g.:r";i".:" 

110Vendas em prestações-Garantia de 4 annos uso dalSandalias
DOIS moaelos (de 90 e de 120 litros) CALENDULA (ONeRET A ~mbo~ dI! uma t~t)õ!(')m l,l surp'ehend\:!I ie, POI3; em 24 


b<l !"~ çon~omi:m mem··5 <:nllrg'o elcctr l ;;~ do que um 
 de tiras a melhor pomada para feridas, queimaduras e 
h.'r!·o (~ :~~ ~f1~~Oi!\m .~: ,.:m 9. hOlr.S Je ~t:rvfço. para verão uiceras antigas ELI XIR 

Nilo confundir com a pomada commum de Calendula. DI:: 
Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as 

pbll.rmac!8s.
MUDtemoB em depóflito todas a8 peças sobre

saJentea e mesmo mecanismos completo8. CALÇADOS NOGUEIRAde todas as Depositario llf:sta capital: PI~ARM. STO. AGOSTlNHO
Em C;:;SOl'o de d~:'Iu·"e lli oe o~ p"oprlelorloll roerão oHei)- . Milharc .. d ' Cu radosqualidades !lu!!. Conselheiro Malre-16
cllC:o!l Imm~cli~táfiH!J} l\O . ('em m:cee:sida.de d<" ~l/lI"rGI! ,?m 

a V~ fJ f.t" ~1 ~ :;E"ç ;'t~ C~! ~~ ;":G' ''' · ~·r ·:: r.; Cfl (~:(ylg? rI.!1CJ ' ·i' 3 poro 
 R ti c:i,x.II· d e ,'i°nuelrctTAMANCOS MEXI

~ o ,uui.,o rl l·,.t : r'at; ,·o q\lf~ 
CANOS para exlu be e p,.,,'-,l !II empre 

:!oe.r Y. m cOll :j i:r :ü il·,.:."! t:m ,~(! .: P,': iJl(~ pc 0 0 H i() dt Ji-fL·;: ro. I~--------"---------------------------------' 
PRAIAS DE BANHOS r \)rn nUVOI JHtA!4tfldo8 oI Ib\'''lor""rati~O!

COCF.lRAS DOS PÉS, FRIEIRAS, ECZEMASCintos - Chinelos - Bo
e erupções cutaneasl\lole8tia s dOf3 rim; e eOl'acfw nés - Luvas, etc. 

o TONICAHDlUM tonlco dos rins c do coraçAo' limpa !l 

bexiga. 08 rill,~ . dB m.1ph -Ih_, urCi.!l8, col1cu.s ronUl&. uugmcuti1 ~8 
 Artigos para sapateiurln ..... 'fira "8 Itlcnlições ,"' . pés e rooto, bYdr(lll, i"s , 1,,1111. de 

!Ir, p .. lpi(llçõ~s, l1ôrc. do coruç~o, e.thm~, uroncb.te DSlhmliti" .. , ros e selleiros 
 OR. RICARDO 
Brterjo-~clero6e 

llemeúios da::; ~eJ1hora 15 Cortume e Fábrica 
E' o t~clco utero·o .. "rlo SED.\NTOL que rObhtue .. fuude de Calçados


perdid .. : ptla Roemla, p .. llil1ez, lL"gr.za. la.Uo, lIôrcs lJrooc~s, 
 GOTTSMAN 
regulador d•• viflt"8, ccra das Oot nç.& 00 utero, ovario_, evita 
..& I1emorrbagias, antes e depois do p~rto; contra todas as ('o[er •BARREIROS. Ex-chefe de cll
mldades das 00(\l1ora8 de qualquer Íllllde. nica doLetiões do eoraç[w e asthma 

Uoe 11 CAC'l'USGENOL Especifico do dr. Klog Palmcr, Hospital de 
conlra bydropsla9, pés Incbados, 1"lta de ar, palpitações, u~tI

menlo dtl. velas e arterial<, h'"onnchlte IISlhmattca, aoeurlsma, 
 Nuernberg 
sypl1l11. li rheumatlsmo, III'õ.s, caosaçu, uol086 eHcassas e d,;res 
no corsção pon(lldas uo. riu a Il locb.ções. (Prols. L. Burkbardt 

Aos fracos e convalescentes e E. Kreuter)~:.~O~R~~rM~'~! 'I JOS~ Acca~io'S:~~~s Moreira
Devem UHar o STEt\OLlNO, que 187. engordar, augmeola o 

vigor d08 musculos e dos nervus. F",talecc u s811gue nas pes communlcn /1011 seus CllC.Cltu de3111 CilpltllJ e do Interior EspeciaUsta em 
BOas 80emlcas. Evita a tuberculoae, cicatriza 08 pulmões deenles 21 3t.i do ESlodo que cODIIDDlllllEXe.rcer sua prollsllo perante a 
com pootadas, tosse, dores DO poito e n88 costas, pernus Irac8s 
lInguli 8uja. <-ura a neurastbenla, o deauoimo e a oy8jJcpsla, c a ..-....--.---.- ----. Côrte de appellação (,ü'ur'gia Gm ai . 
convalescença é ,'splda. I
Syphilli8 - Pelle - RheumatislliO ----·_...:=:~=.::.·· ·_·_- --~-·· -._-~ Alta cirurgia, gyn e 

A SPIROCHE.TINA (Elixir de CarobB) do sl!blo dr. Willlam 
_~_-~~ .~~-~~~I 

cologla (doenças de 
Green, cura me.le.tlas d~ 8sDgue. ~ypbUl., erzemss tumore., Antenor Morais senhoras) e parto8. 
darlbrol, esplnh.s. I,alulne, purgaçõ"s, lerldao., I>IIOC "08, !l6CrO

pbulA rbeumatlsmo. Unlco dcpurullvo que Itmpa o corpo, tool Cirurgia do 8ystema


Ci rursião-dcntistlfica e engorda. nervoso e ' operações
Depositarias; lodas ss drogarias de Silo Paulo e Rio. TI'abalhos modernissi de plast1ca. mos. Pontes e dentaduras 

anatomlcas, em todos os CODSUltOrlO li rua TrolaCERA P ~-I- .. no, 18 (dlls 10 ii3 12, CAS SENHORAS DEVEM USAH materiais adoptados. 
dos 1& lis 16,110) Tele-HORARlO:Em SUei tllllelte intima sómente o MEIGYPAN, de pbonl! - 1.286Das 8 ás 11 e das 16grande poder hygienlco, centre molealiaiS conl~gtosas !Dr~ás 18 horas. Resldencla á 1'UI1 Ese sUipeiui.S, irrllllçÕl'8 vllglnals, corrimentos, moles· 


tlab utero·vIlgl!lals, mel/lles e todo aorte de doenças Rua, P. Misuclinho,6 InoffeDsiva aOI dentes - teves JUDior, 20. - 

locais e grande preserv/ltivu, Drogaria Paoheoo, Rio. Não queima a bocca. Telephone - 1.131 · 
~____________~_________~______~171 
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Cré~ito Mútuo Pre~ial
.............. ..........~
~ 

Clube de sorteios de 
NIJ COlAia!: ! 

AlH lO 4. osnorJ ",. 
;;;~m~,)"C ~~~-coo " 

de Linha Fl orianllpolís ~ i nlr:l ;POli:~~'~:; J'."'.-i ro I1Linh a FP( oIi S:~iU JaneiroI ·~'~::IHlr; irl1 i~~.~~: fi 
I:se,lla 1I ;; I~hy ·· S. h ancl!" :o Lagullíl

N'm:nfO U·i !lh:.fI '200 ,e e Sa nlos. Esca la S~u Franc isco 
T ranspf)rtes de pa$ssa~c irosi: I Ic carga s. 'l'r:r llspork de cargas 

~~~~ 8trp ~.~~g~g IIQ' 
r, C· . . , . . . I I 
I t l qlll ll.. « ~ dl l Il tl p LKC " tl ld I I\H.lll \: (C «(l\"\ax '" I'aq ue le ( Max ' 

'h « ~nl1.1 '" ~ 8 
l> ·l"rlll f\~ pcke'» 11> dias 7 e ~2 (lias:! e 17 

1'~~:::::~:o. muJlulM ..",,,,:::~::'~ ' i. \: 
I I 

o. "rl~lll .t l • . lU""!1H' n~", i"' hI. C•. 11~ 
S,lId:' ,I 1"1~~.1;~:(:;.1 11l ,ldnH~,I:I!' I\ I 
l' lllil.rr qllc d" S" P.lSs:,'-!':t' 1 S.lId .IS ;-" IS lt mas p . m' l !';a ida s :í 1 h"ra da 
rtl!i ah. .\S 22 h or.ts {l,IS \ I.'S . mad ru gado. ~ ~;;~'~~~~~;~~e;';~~;,~:~:··;;:;~n II: 

artigo. ~".I~nac!() .' I • per.t s d .:s S.IIJ.IS 

~;(I l' I1 S ,t e ,1..mb;.II:ql1~;. :Ik ;~!.~ IOrdCfl s .. de .;llIb"~4I1e:; "lé Ordens de emba rques até ._---~----,~-- ~ 1_ h"r .IS ,,, ,S H spc. .. .. II.IS .I S L IlOr.l S. as 12 das .vespe rasIJ. §t ~a ídas . das sf"lluas. .. .. ,.,.".._.__~~~_~.ow._...!....._,_.~.,.•.__· ·_~ " .Cumprindo urna ~ 
promessa ~ Ob !. e rva çóe s: ~~~:i~ ~~~I~~~i':~ll~c::~~~c~~::~~~I,;',~' J~O a~~,~~; i.~~ri~c dV~lCcTt~t~: 

Damo. publlcidndr pda inlr rê. ! E' expresSal11enlc pruilibid" a ;tc"l1i~;iç;'lo de pas$a~cns a bordu dos v'lporcs. 
se quo pMe rcprr"e~ltlr pnc" mu i:, ~' Toei" () l11uvimcllIII d e pa S5Jg~ il(Js e cargas t' lellu p ~ I O Irapicl1e sito 
tOI1 dua nossos Ipl toreS,!1 SP~!lllutc l:t}j (d~ita J\'\a ria n • 

cartu, a6~. iglludZl pp lo ur. ~:I\ rlos dr -6 P.:tra lEa is in {f)rm açCl ·.!S , na s~de da 

~~r:~~" lid" ogudo uo Iii" de Ja " Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke 
u~~'c;/~r~~~: ~l!:~:~5~"l~liv~~I~~~~ .~'t ~i ru a CO I1 ~ clhc i ro N'arra 11 .° 30. 

do IIl~lo pelo 4ual me f.!lrd de e 
bOr~~~'~~: ~~\~!~~~tl~B t?u~l!e~t~~~I~~?~ •• ~. .:~5~~~ .~~ ~~ ...~~~~.~ ~1t .~ 4!~ ~. 
d~ ~cr uhl 66 IJI.· ~ S ü llS fl~ê So HrCli! 
do me.,no nr"1 tlli m~i lo 'Iue er~ 
conhecido em C:'.S8 como tl e~ot .. ALMANAQUE DO I
do tiopnrêlbv di~erh\"o : cEllu !{) I'f,L 
multu do cstnmH{!o. , d:Z!5 !Jli;; lw 
8cohúrtl l'ell~: liz~C:u. «~ORR~m DA ~IAH~n» 

Está selldo distribuido 
. nos I.lssignllntl~R do gran· 

de diul'Ío «Correio da 
\ lI'lanhã». 

} Fa~:a, hoje, sua assigna
tUl'li e rl.'ceherá aquelle 
magnil'ico volume, repo
sitúriü de inl'ormaçiies, 
eontendo, ainda, interes
~uutes secç(-Ies de lite
ratura, his tó ria , ete., etc. 

Para assigullturas: 

MACHADO & CIA. 

Hua ,João Pinto . fi 

FI,O]{JANOPOJ,IS 


AUGM ENTEM SUAS 
OR. CARLOS Di: FPEITAS VENDAS ENVIANDO Ore BulcDO Vianna
Be I'ar lfl, vivia f~m c"osbJn le re 

~hllt.' : qU 1 J41ue r alimt'Cll(J lllflf:05 t'or h ' -0AS ENCOMMENDAS URGENTES 
CommItorio é. Rua 

.lv~1 DO bOcca do c~tonH:!Ao. unHo João Pinto D. 18 (so
Rzlli Innllpp~rta\'eL 

f~dl:~~~r~- ~I:Dt::~~~~P~':I'1 ,j1~:'~~\"aL~~~' 

brado). Commltas davi. COMDOIlE de certc ponto em d!floh.' I)., 

maleB BC uJ!'grn\· ~tralll tant\J '111(' 1 8.13 3 hotas da tar
me IIzeram pt D:-.n r 11l_(~ qu~ llldlti da. Aos pobres ulcerb. DO CStOI1lHgfJ. E nuo duv!a(: Sundicato Condor Ltda. Agentes I
muito de llüe Wt:lrChliV!I. parI-!. 11 ui· COü6ültad fiO llú"v1
cem. pois já Unha leito liSO tie In Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse tal de Caridade. liaoumeros espeCifICO', Inutilmente. () lheiro Maita 35 Teleph. 1500
mlll 6ggravu ~l!Ie cada vez 11t1t1 !:': ki 8 horas da manhã. 
quaodo Uve. de um médico umlg.... 
o coo8elho de experlm~nt"r o EIi· 

xlr Clnlra . Conselho abençoado! 

Logo no primeiro vidro rmmccet li 

observar melhores. O peso no e.· 

tomago, a dor de cabeça. O~ desar· 

ranjoo g»stro-inl~stinat. lorao' de· 1.------------------ 08. DJRLNO MOBLLMRBH 
aapparecendo, e. agora. depois d~ 

alguo8 vldro8, pO~80 .fflrmar qUf Com prJticd cus hOSP ,lill3 

estou radicalmeote curado. 
 europell~

Para quem soIl"eu annos segui·

dOR, como ,eu, é natural que. ven· 
 MEDIDORES DE LUZ 

CLlNICA MEDICA ~II 

~~dge~it~~~::: v1:a P~~~:f~~ada~t:'U Precisa V. S. de medidor para sua instal- GERAL 
COIlSU!tl!S doe 10 ás "l2 e

lar os heoeliclos que me trouxe o lação? P ocu bt INSTALLADORA d~s 16 ás 18 hors3 
mo uma promessa que IIz. E' um DE FLORIANOPOLlS O medidor marca INSTITUTO DF; ELE'rROCAR
'Bllxlr Clotra de Puchury. Foi me.· re o er naI .r 

DIOGRAPHIA CLlNICA:::~vfl~~:~g'tr~~:n::~t:edB~~~~~ SI EMENS, com absoluta garantia, porque Curso de aperlelço!lDieoto em 
leI do ' Inte8!loos e do estomago é O melhor. docoÇ>l8 do coraç4o ldlagnos

tlco preciso das mol<'8t1aR cart8::1d~c:ina:âr=~:~~~,es:~e a~~e:~ R. Trajano, 11 Phone 1674 dlac88 por tra~d08 electrlcos)
~::r~~':rlg{~~dO~::'•.servlço á lIuma· ~.;;;50;;9;...._______________'.;;.T;;.;_;.::9.::.0_..: 1I1 CW~~tlsEDORJ~~~DO

NERVOSO 

GABINETE DE ELECTRO· 


TERAPIA 

Oodaa aortas, Ralol altra-vlo


OH. MIBUBL BnABAIO letal. Ralos Iolra-vermelbo. e 
Eleclrlcldade médica 

CLINICA GERAL Dr. Joaquim Madeira Neves Laboratorlol de IIlcrosco-
Curso de especilização ~ledico - Oculista pia e 1n4lJsel ClIlDiIlllI 

Exames de san~ para dlaem molestia do Pulmão. PormGdo pdG PaculdGde de MedlcloG dG UnlvershlGde 
do Rio de J.:.oelro 5~0!W':e::r~o ~d~e~~~

Tratamento moderno da T&u, KahII e Baab8 Zo1'lle)
Tub';lrculose TratGmeOlo cllolco li clrurgleo de todas ali moleatlGl Dtagno.lIco d.o Impalodlsmo, 

dos olhosBRONCHITE-ATHSMA Cura0 de nperfelçoameoto na especlGlldade, com o dr. :~I::m:~e~~:(=:i
de Ascheln Zoodeck, (NIra dta·PNEUMOTHORAX Paulo Pilho, no Serviço do Prof. David 51101100, 00 HOII

pilal da Puodnção Galfrée-Gu1nle do RI!) de Jaoelro &~:: s~ec~~ d:ef.:,~~efl:
Consultoria: Rua Joio Pino Completa apparelbagem Pi'l1'8 eXGmes de sua especIalidade quldo rechlNlBDo e dl081qUer
lo, 13 (Sob,) - Phon. 1595. 

Elecll'lcldade MéàicG, ClloJcl! GerGl pellQOl.la d~~~S:~~~ 8010 de 
Resldencia: Hotel GI6ria Coollllllall dlGrlllmeOlc das 16 611 18 Fem. Machado, 6Phon. 1320 CONSULTORIO RUi!! João Ploto 7 sob. Telepb. 1456 Telephooe 1.195 

Consultas. das 13 as ló horas. RESIDENCIA: Boa TeDeDte Silveira 67 TBLBPB. 1821 PLORIANOPOLlS 
42-P. 

mercadorias 

11 ~e Il~ril 

FANTASTICO ... 


6:000$000 

PREMIO MAIOR 

Muitos Premios menores 

Contribui(ão 1$000, 
Habilitai-vos I Inscrevei-vos I 

PRECISANDO DEPURAR OSANGUE 
Não faça experiencias I 

lime si: fLlXIB Df 106Uflll 
Do Phlrm. Chim. - João tia Sll~a Sll~efra 

Combate I SYPHllIS • o RIIEUMATISMO 
EM TODOS 05 SEUS PERIODOS 1 

60 ANNOS DE TRIUMPHOSI 
TEM' o SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO 

GONORRHEA CHRONICA 
Núo desanime I A 8ciencla progrediu e há. uma 


NOVIDADE que resolverá o seu caso. 

MaxImo Eigillo. Oarta para: 


CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 

Compan~ia «Alliança 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Seguros Terrestres e Mariümos 

Capital Re~lizado Rs. 9.000:000$000 
Capllal '" Ret;ervas Rs. 57.000:000$000 
BeDs de ri3lz (predIOl!! li lerreDos) Rs. 16.054:2,1)0$'749 
S~gUro3 Elfec j u ~dos em 19~7 R~ 3.169.677:15.\$834 
Recellll .~ em 1037 R5. 22.535:211 $090 
SInistros pagos em 1037 Rs. 3.797:õ80$0ã0 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territoiio nacional 

Succur!!al DO UrugUlly: Reguladores de OVGrli18 e Repre

StDllID'e~ Das principais cidades dél Amerlell, 


EuropA e Arrlell. 


Agentes em florianopolis 

CAMPOS LOBO & (il. 
RUA FELIPPE SCHMIDT N. 39 

o.lJca posta119-Telepholle I083-End. Tel. CALLlANCA' . 1 
EscriptOri08 em Itajahy, Laguna e 

12-P)Blumenau. Sub-Aqente em Lages____ 
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ti 	 o ESTADO, 5 de Abril de 1939 

IVida Social/li U'lti ~ t' I' DALI E DE ACOLÁ 'I Diversões I 
elsr~t~~~li~aN~~r~e/~ob~~çàlves Ima lIora espor Iva I (Serviço .,pecí.1 p.r. O ESTADO) ~,;,;~~,t,i::~-i:r~ 

Alexandrina Machado. 

Daf:!laM~r~Jr~~lina C. de Aguiar eI Suggestões em tôrno I~ado pela Liga S. Luis, por 
Srs.: . Philomeno (os ta, Isaac da da .competição. aqua · Ô2'FIGUFIRA NATAÇ \0 


Silva LII~a e Durval S/que i ~a. tlca de .dommgo I
i) 

tenciona re~lizar 1:0 proxi'mo

Jovens. Osne/y Marlmelh e Hamll.! A .c0mpetlçao aq~atlúa de I mês de Maio. uma Bensacio 


ton Santos. dom!ngo! tendo . Sido uma , nal competição aquatica. 
.. ,.. - realIzaçao pronl1ssora, en'l _ 

\ r~II .\~ . ' Ithusiasmou us adeptos dos N t <I 
Ssmos multo agradeCidos á visita uteis e uellos esportes aqua-I ' a açao.. I 

com Que nos penhorou o sr. Emilio ticos , Eis a razão por que, B10, ~ - .Pela .prlmelra. ve~ 
(azamlan, representanle dos estalei- vendo o incontestaveI trium. no BraSil, .sera realIzada ~lOJe, a I 
ros mer(anles B"seux Flêres. pho do esporte da água, us !arde, na plsctna do, Fluminense, 

- Os srs,. d. esembargador Anlero Iadhesistas de llItima hora Interessanle .competIção de nata '\ 
de ASSIS, maior (anlldlo Alves de surgem de todos os lados. e, ção, como iria UOlCO de estabe I 
Sousa e Eugenio Beirão visllaram-nos como si [ôssem os .tais» lecer novos recordes . I O cunhado do rei foi designado regente in· 
para nos apresentar agradeClmenlOS'1 que lutaram nos tempos du- - . I terino. uié fi proxirna reunião do Parlawento. 
em nome da Irmandade do S. B 
Jesus dos P~ssos, pelas nolicias pu
bhcadas d cerca doS brllhanles festas 
de seu orago. 

( '1.1'111';"; 
O sympalhico Clube 12 de Ago~ -

lo realizará. domingo proxlmo, uma 
blilhante «solrée» em commemoração 
ao Dia da Paschoa.

A I d f á d ar e lCal reserV3 a para a 
criancada, sendo nessa o((asláo dls
tllbu!dos OVOS da Paschoa. 

".-.SPEIlES 

Estão hospedadas no GIÓria·Holel 
as seguintes pesso3s: José Ferreira 
da S;lva. dI. Marinho Sousa Lobo e 
Idmllla. Durval WolIf e Francisco Bas
chelll. 

F ,\I,I,EI"DmX'l'OS 

D. LAURA D. (ALLADO 
Debilrlada pela doença e pela Ida · 

dea, a exma. 513. d, Laura Demaria 
Cõllado, viuva do inolvldavel jorda. 
~:i~ d~o~~%r:.ne~ua~~rl~h~Ch~~~ae~ riculdades aos concurrentes 
visila na resldencia de seu filho. sr para attingirem o ponto de 
Marllnho (afiado Junior, á rua Esle· partid~ (mormente em se 
ves Junior. trata) n o de equipes femioi· 

Por longos dias padeceu el/d. sem· nas, . e ainda facil.itará . as 

~r~o~sS~~lId~nc~~:a~:i;sO~~i::d~:ml~~ ~~;r~I~~~aSee, ~e~e~:~~~n!~ 
sr. dr. Oswaldo (abral. 

Afinal, hoje. ~ s 6.30 horas. jusla· 
mente nd vespeta do seu 73 anni·
versarlo. rendeu a alma, causando ú 

seu passamenio profunda m~gua. 
O enlêrro de seu cadaver far-se-á, 

hOje, ,ás 16 horas, no cemilerlo de 
ItacofGby. 
_ _ _ ~_ _ _ ____ . __ 

Irmandade do Senhor 
Jesus dos Passos e 
Hospital de Caridade 

COt"IMUNHAO GERAL 

De ordem da Provedoria des
ta Irmandade e Hospital, cOllvi· 
do lodos os 1I0SS0S irmáos a 
comparecerem na Igreja de São 
Francisco, lia Quinla-Feira Sano 
ta, 6 do correnle, as 5 hora5, deu para a Fôrf,: a Púulica 
afim de que, incorporados c grande quantidade de mate 
reveslic10s de i)aland~a us, tomem rial àe esgrima e já ttrm i 
parte na COMMUNHAO GERAL dentica encommendll para o 
que será ministrada pelo Exm , 1,0 B. C. 
Revmo. Snr. ArcebiSpo Melro· Is to signHica que. em ure 
politano, naquelle Templo. ve, teremos opportunidade 

Consislorio em Florianopolis, de presenciar, na nossa ca 
4 de Abril de 1939 pital , alguns torneios do no 

GUSTAVO PEREIRA ure espo!"t", . 
SecreliÍrio l~ pena que, no meio civil 

131 Iv·) não tenha surgido ainda aI 
gum aunegado' que queira fa=--------------:11zar .iús ao titulo de . pai da 

, 

VARIAS
1 ~ '- 

O sr. José Ferreira da SiI· 
va, prefeito de BIllmenau, te· 
ve a f.dalgnia de nos enviar 
convite para assistir áB fes
tas com que aquel1a cidade 
receberá, no dia 12 corrente, 

~I:I~e:ieC~rI:dc:~~ra ea:~~~~ 
telar nO alludido municlpio. 
Gratos. 

Segundo !icou deliberado 

ros d1io opiniiies explanam A renda dos Jogos de 
idé~8, apresent~m sugges- domingo 
tões t' propüem l'efúrmaS' 1 Rio, 25 - A primeira rodada 
Fazem tudo isso nas u~rbas do campeonato carioca rendeu a 
daquelles que. vencendo in· importancia de 81:88) :;100. 
num eras dlHiculdades, labo- 
riosumente. ludo fizeram. O Vasco jogará em 
pr.eparaudo.o amuient~. am'j Bello-Horizonte 
plUlndo hOflzontes e Impluu: Rio, 25 _ A Liga do Rio de 
tando aquillu qu\', antes. fOI I ' d 

. d ' I \J~tlelro conce eu licença para o utOplll. epols sou lO, em S0- V1SCO dispular duas partidas na 
guida ideia e, ,'inalmellte, capital mineira, a 8 e 9 do cor. 
um 	 \"aeto . 

Não é nec essa rio dizer ao 
leitor que estou no rol des 
ses adhesistas, pois já me 
al'vorei em «mascarado» com 
o direito incontestaveJ, na 
minha aualizada opiuião, de 
a presentar sllggesll-'es. E lá 
vão ellas: 

Primeira - Os clubes que 
tem equipes de natação pô 
r:smd~O~!~~rra~o~ ~~~ct~~~Ã 
beneficiar bastante as pro 
vas de nata~~ ão, Iwitando dif. 

«viradas·. 
Segun.d? - Interessa,rem 

se os clt"dos clubes, Junto 73 aov _. 21 os culpados.
ao .sr. PrefeIto, para cons I :-_____iliiiiiiiiii____iiíiiiiiiíiiiiii____iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiií--_iiiiiii___iiiiiiiii____~ I 
trUlr no I~cal das provas I. 
um ~rampollm, para demons 
tra1~:~c:i~a~altos. Organizar 
quadros de water-polo. A 
espheristica aquatica que até 
agora foi .mysterio. para 
nós. tem, no momento 
~~~arO~ti~: en~~~g~~unidade 

PIÀ 

A esgrima em Floria
nopolis 

Em sensacional «iuro», a 
oossa reportagem deseobriu 
que fi caRa Perrone (a propa 
ganda é deSinteressada) ven 

esgrima barriga· verde •. 
Embora seja um esporte 

tradicionalmente ~i1itar. está 
tornando grande mcremento 
no meio civil, confórme o at 
testam 8S noticias esportivas 
do Rio e São Paulo, onde, jU!l 
to aos campeonatos do sexo 
[orte, mil}tarbou civil, reali 
zam·se, .am em, campeona 
tos de seniloras ou de senho 
ritas. 

Ultimas catharinenses 
CONSTA que o Armando 

FODseca, paredro do Clube 
Athletico Catharinense vai 
enviar uma carta aberta á 

pelas administrações locais, imprensa, denunciando certo 
os BanCOS desta praça per- «caso» escabroso verificado 
manecerão fechados durante no [utebÍlI i1héo! 
a Semana Santa, isto é: não O ESTUDANTE realizará 
funccionarão de quints·feira, no proximo domingo, um gran
dia 6 em diante, só reabrin· de festival esportivo no gra 
do s~us expedientes na se- mado da rua Bocayuva. 
gunda·feira proxima, dia 10. tlvAamJe'nCt'eD'addeaStlagnodUe defin i

16 do 

IHá os seguintes telegram· corrente para a disputa da 
mas retidos nos Correios e partida dinaIlssiroa. do cam· 
Telegraphos: dr. Dlmas An- peonato estadual de 1938. 
tunes Oliveira, Luis Zelenskl, EM PROSSEGUIMENTO ao 

rente. Os adversa rios dos Cruz
mallinos serão as turmas dQ 
Athletico e Paleslra. 

_ 
Mais um... 

Rio 25 _ O Fluminense aca. 
ba de contratar o zagueiro Sil
veira. 

Representante
Pessoa conhecedora do ra. 

mo commercial procura re ' 
presentações, desde que se' 
iam bem remuneradas. In· 
formações, por Sbsequio , na 
redacção do E TA DO; en
tretanlo, caso uma firma in' 

~~~s;:~~er~s~:;:;, ~m~~~eij:~ 
lamente, á sua presença.ill!'!l-----fI!1!!i!..f!I!I!I' 

-

A morte do rei do lrak 

LOi'lDRES, 4. - O rei Gazi I, do Irak, quando 
hoje realizava um passeiO de automovel, pelas ruas 
de Bagdad, foi víctima de fatal desastre. 

O carro em que viajava foi de encontro a 
um poste de illuminação, causando-lhe a morte. 

O soberano, que fôra educado na Inglaterra, 
contava apeuas 27 annos de idade. 

Seu filbo, de a annos de idada, loi elevado 
automaticamente ao tbrono, com o nome de 
Feizal 11. 

A ltalia invadi~á á Albania? 

LONDHES. 4. _ A eBtação radio de TiranaI lançou, hoje, uma proclamação, dizendo que a Alba
nia defenderá corajosamente a inviolabilidade do 
seu tel'ritorio 

[ Essa proclamação cuusou estranheza, mas 
soube· se depois que. ha dias , Circulavam em Roma 
boatos de que a ltalia pretendia executar uma mano. 
bra contra aqueIle pais. 

Além disso, sabe-se que em Brindisi, na pro. 
vincia italiana de Puglia, estão concentrados 20 mil 
soldados, vendo· se ancorados no porto diversos trans
port!:s e vasos de guerra.

O govêrno britannico não acredita que a Ita. 
lia venha a attentar contra a soberania albanesa; 
primeiro. porque o rei Victor Manoel, em seu recen
te discurso, aioda se referiu amistosameute á Alba· 
nia, e, segundo, porque si a Italia tivesse tal gesto, 
immediatamente estava quebrado o «statu quo» do 
Mediterraneo, por ella ratificado em t937, -

Foi morto o consul inglês de Mossul 

MOSSUL, 4. - Quando se realizava uma ma· 
nifestação de pesar pela morte do rei Gazi I, um 
=gi~~O~'U:PJi~~:I~~~d~i~~ ~ar~tC~~iã~~!~Z ~~as~~~~~~ 
pelos Ingleses. 

A multidão, subitamente enfurecida, assaltou o 
consulado britannico e immolou o respectivo titular. 

barbaroF~~~~te~~:~~t: individuos responsaveis pelo 
O presidente do Consêlllo do lrak apresentou 

desculpas ao I-:ovêrno britannico, promettendo punir 

-

A estatistica fala I 

No anno de 1938, venderam-se nos Estados Unidos 

2.256.370 	carros e caminhões C H E V R O L E T. 

A estatística prova incontestavelmente que 

[HflRlIlfl 
se 	pôs á vanguarda dos carros americanos. 

Acima do 2.0 collocado, nota-se a margem 


mais que 6xpressiva de 


100 -Imicarros 


C H E V R. O L E T 


noite o .eguínt. programml, hora' 

ri02g~tl~iN~~~il~:; d..po,tívu em 
inglês c Not...ôbr. o Mercado. 

20.25 - «GI~rg. Ind th. O,.· 
gon. . Um. comed,I Ipr••entada 
por Howard Ro.. . . . . 

21 .0~·-21 . 15 - NOllel~"o_ Im 
po.tugue•• Notls ~emanall .obr. 
o M.reldo do DOIIYldos do AI
sodio (só n. froqucncia GSE 
11,86 Me/s). 

21 .05 -:- U~ ~ecitll por Eu · 
gene N~mllh (y,ol,no) e Guy John ' 

I.on (pllno): Sonltl em I., Op. 
162 (Schubcrt).I 21 .30 -;- . ,:Wc:ld .A.!!.;"" , p!
lutra em Ingles. 

21.45 -. Nolíeilri~ .m inglês. 
.21 .45-5,gnal hora."o d. G,••n· 

wlch. 
22 :~0 ----: Bi9. Ben. A ~.nd. d. 

.Lagllo Bllt.nnlc .. da cldlde de 
Erith (Cond.do d. Kent). Regente 
W. Slo."ne. A. r.speilo dutl b.n.
dc' mUSIcai, Yel~'se pubh·0dque 
.~~s nout,. plgina a presente
dIe Iça0 B B 
22.30áSE ig en. Fim d. Ir.ns-Imi..io . T 

B 22,~0 - Ilnsmissio GSB: Big 
en. oliei.rio em esp.nhol. 
22.45 - Fim da transmi.sio 

GSB. 

ho~~N,:O?iE~~ur;;-••A::e01n9d~3.~ 
CINE REX - A'. 1930 llores, 

«Bloqueio •. 
20~~Eh~~~,E~I~L b:bt'd.1~r:s 
mlmiís •. 
---'------ - 

A vida de hoje 
precisa do 

AVISO 
A «RADlO IMPORTA

DORA». de OERKEN & 
CIA. L TOA, unicos dislri· 
buidores dos afamados ra
dias PILOT, avisa a sua 
clientela e ao público em 
geral que vai transierir bre
vemente seu escriptorio, de-o 
pósilo e laboratorio telhni· 
co da Rua Conselheiro Ma· 
Ira N.o lO para a praça 15 
de Novembro N°. 21, anti
ga -AOENCIA PFAFF», 
onde espera merecer a 
preferencia de sempre. 

104 v-Jl 

Morta na Palhoça 
Ontem, cêrca das 15 ho· 

ras, na cidade da Palhoça, os 
cavallos que se achavam a
~reladvii â. üma carreta por
tencente a Vergilino de tal, 
dispararam e. na corrida, a
tropelal'am a sra. Ignês Zele
rina da Silva. já idosa, rerin  .J 
do·a gravemente. A vfctima 
poucos minutos sobre viveu 
ao accidente. 

5a 
• Região Militer 

511 
• Divisdo de InFantaria 

10a. Circunscrlpção de 
Recrutamento I 

TIRO DE GUERRA N° 40', 
_ Florlanopolis _ 

Avisamos a quem interessar 
possa que a Escola de Solda
do deste T. O. funccionará du
rante o corrente allno, estando 
aberta a matricula até o dia 
25 deste mês de Abril. • 

Ce?tg~~~eE~a~3men~~[OIDO : 
IDADE: De 16 aonos com

pletos a 20 incompletos. 
PERIODO DE INSTRUC· 

I 
çAo: As instrucções theoricas 
e práticas ter:io inicio a 2 de 
Maio pro v. e termininarão a 28 
de Fevereiro de 1940; e serlo 
llIinistradas ás 2as., 4a5. e 6as. 
feiras, das 19 ás 21 horas, e 
aos domingos pela manhã 

INFORMAÇÕES SOBRE A 
MATRICLA: Serão fornecidas 
na séde deste T. O., slla nes 
ta Capital, ri rua JOSé Veiga
nO 58 (stand da Fôrça Pública). 
todas as 2as., 4as. e 6as. !eini. 
das 19 ás '-O horas. 
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