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GUERREIRO NETTO 
, I .-::. : .. Uns viram e, no entanto, negaram. Outros nlio viram. 

. , mas enternecidamente crêm. E outros, porque nlio viram,OE § a descrêm. 

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 

ANNO XXIV 

A situaç~o fin.nceir. d. 

B.hia In.lysad. por 


um matutino 


Cidsdc do Salvador.9.-Um 

'!"r:~~ln: dsi~~~ç~~i:f~~:~::~~ I 
do Estlldo da Bahia, diz que, I 

no anno de 19:38 a receita (oi 

~~r:~~C:do~o~:g~~e~~~t~!d~
despeudidos 127.000. Adianta P sr.•Eduardo Benes, ex·pr.e- sos mais tortes que as pala- I 
o mesmo vespertino qu~ esse slden.e da . TchecoslovaqUla, vras, embora sem se ch~:ar 
excedente de despesas foi e~ carta hda e~ uma reu- á ~uerr~, accrescentando. A
custeado por conta da Banco OlaO d~ sympatl1Jl\ para com pÓlO tais meth~dos e esto.u 
:lo Brasil. por emissão de a o mo.vlmento para « dete~ o com os que .. hOJe se O~1-:!llll· 
polices. sr. Hitler». deClar?u que . all~' zam com o ilm de eVitar!! 

O mesmo jornal, tratando da uma .TCIH!cos.ovaqUla h- guerra-.. _ _ 
da situação financeira da Ba- vre surgl~á em uma Europa A reUlllUO appr~volI moço· 
hia, conclue dizendo que não tamhem livre. . .. es em que se apolam as pro· I 
acredita na pre"isão da re · O .sr. Benes alllrmoll, que postas ~o govêrJ?o tendente.R 
ceita, segundo a qual so ar- -a liberdade voltará á Euro- a modilicar a lei de neutrall· 
recadariam 116.OOU conlos em pa e, c0I!? el!a, lima Tche- dade.. . 
19:39_ 	 coslovaqma livre que toroa- . FOI denunclad.o o reconhe· 

Esse matutino suggere en· r~ a se~ lI'.t;Ia das damocra· cimento dC' gov~rno do gene
tAo a restricção das despe- Cias mais prosperas do muno ra~ Fran<;lo ~ solicitou·se q~le 
sas, as quais já estão avan- do». . s~Jam e.hml~adas_ as restrIC
çadlssimas, ultrapassando mes ~ ex·presidente tch~co a çoes á Immlgraçao para que 
mo o periodo correspondente pOIOU a these do preSidente ?os.sam enlrar no pais os re
dos annOR anteriores. Rooscvelt de que c neceSSd· tuglados da Europa. 

Foi encontrada a cer-I 
tidão de baptismo de Dr João de ArauJ"o_OLHOS. OUVIDOS, 

Miguel Cervantes· 	 NARIZ, GARGANTA .0 crime atroz· 
Saavedra E.plei.li,t. do C~nlro dI s..úd. - Assi,tent. de prol. S.n.on PARIS, 9. - O senador Paul 

er!f~1~~t'il 9d; ~~~::eCs~D!r~~~~ I Consultas dlarlas das 4 ás 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 ~re:a~~:~t:~~~~~~g eu!~!~~~ 
lidA0 de Jlaptismo de Miguel ==========~~~=~~~~~~~- sal pro·Direito Internacional 
Cervantes Saavedra. O per- Jt~l-nda na-O e' para J-a' e pro-Paz, enviou ao secre
gaminho havia sido escondi· n 	 tário de Estado, sr, Cordell 

~~I~Se8~~lala!~\~:~8 dad:q~e:lí: Santos, (V. A.) - De seu correspondente cerioea, rUll , em Washingtonó t,Im i e
cidade. Como se sabe, Cer ' recebeu a . Tribuna» o communicado seguinte: egrad'f~~ comP a c pia o~ 
vanles é o autl)r da ramosa -A execução doe acordod de Washington vai demo· ~~eIta~~JU ao apa e ao re 
obra -Dom Quixote de la rar muito mais tempo do que se imaginava. J!;ssa é a infor- f; o seguinte o texto do 
Mancha". mação corrente em certas rodas, depois da última reunião tele~ramma enviado ao Papa: 
__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~l c Ollectiva do ministerio. Ao que parece, esses acordos não .Oel' coDselhos-- centrais dos 
!' 

Dr. Manoel Pinho 
DoeoÇ&s de IleDborao · Parto! 

-VI•• urlo'rlal-OperaçOeB


Cllolca médlca - Tesls 

de glsodulaa oodoorlo.... 


CONSULTORIO: 
Rua JoAo Pinto,13 (sob)

Phone 1595 
RESIDENCIA : 

Rua José Veiga, 186 

PHONE 1.19970P. 

~~~~~~~~I 
Só 12 aprovados entre 

753 inscriptos 

Rio, 9 - A banca examina
dora do Concurso de estat!st!!::o
auxillar, mandado reali7.ar pelo
D. A. S. P. pala preenchimenlo 
de vagas em varios ministerios,
terminou a claSSificação 	 final 
dos candidatos habililados no 
referido Concurso. 

Apenas 12 candidatos, dos 753 

Director·gerente: Altino Flores 

Florianopolis-Segunda-feira. 10 de Abril 

A liberdade voltará 
- á Europa-

E com ella surgirá uma Tcheco-I o 10 - Sovaqula Ivre -
I 
1' 

WASHINCO 'l'ON, (V. A.) - rio lançar-se mão de proces 

estão sendo encarados com optiinlsmo por alguns membros 
do govêrno. principalmente pelos srs. Francisco Campos e amigo.s da União U,niversal 
Fernando Costa. Além disso, para que produzam os erreitos pro-Direito Interna~!onal e 
desejados, dependem ainda de medidas que terão de ser pro.-Paze da Fundaçao Byrd, 
approvadas pelo Congresso norte·americano, Esse é, por Indignados com o crime atroz 
exemplo, o caso do emprestimo, a prazo curto, de cin. per~etrad,! na Sexta· feira San 
coenta milhões de dollares em ouro, para constituir parte~!" contra JOno~entes f' paci
do capital do t'uturo Banco Central de Reserva. lI~as populaçoes albanesas, 

«Observa·se, a '3Sge respeito, um facto curioso na dlrige~ ao venerado chefe 
imprensa do Rio: os jornais s<> asbtêm de falar nos acor . da CllfIstandade a expressão 
dos de Washington . de exaltar ·lhes a signilicação, de en- da sua profunda dor,. . 
carecer· lhes a importanc!.,a. Por. que? Quem pudesse res- 11141 tr'lte mllll amOr' 
ponder a essa interr.ogaçao proJectarla lu? sôbre um dos Teu broncbUe! 
aspectos da actual s~~s». 

inscriptos, obtiveram classifica- rio da Noite> diz estar segu· Repubhca asslgnou um de
ção. sendo que o primeiro logar ramente inlormado de que, !creto, dispondo sôbre o cum
coube a Antonio Manoel Bra· tendo conseguido já a licen.\Iprlment? dos contra~tos de 
ga de Souza, cabo do Exército ça do presidente da Re~ública emprestlmos concedidos a 
natural de Pernambuco, de on- e do ministro da Guerra, o Estados ou municipios, pelo
ele chegou há pouco tempo pa- general Góes Monteiro, chele Banco do Brasil e Caixas 
fa servir em S. Gonçalo, no 2" do Estado-Maior do Exército, Economicas Federais. Por 
B. C. 	 seguirá para a Alemanha no esse decreto, aquelles eata· 

Dos candidatos inscriptos e proximo mês de Julho, em belecimentos de crédito fi· 
chamados a exame de saúde, companhia de um ajUdante de cam autorizados a promover
451 se submelteram á pruva de ordens, afim de assistir ás a arrecadaçAo das rendas 
nivel mental, 309 á de Malhe- manobras do exército alemão, necessarias para pagamento 
matica, 21 á de Estatistica, 16 para as quais foi convidado. das amortizações e juros, 
.ás provas de habilitação não e· Accreacenta a 1I1formaçl10 quando estes não forem sa· 
Ilminatoria e .doze obtiveram que o general Góes Monteiro ti!,feitos dentro do prazo 
classiflcação final. será ali recebido com aigni- Citado nos referidos con

f1cativas homenagen8 das ai, tractos. 

Or. Arminio Tavares 	_ ~UUIDDS, IARIZ. 6AR611lU 
Cirurgião-Especialista Asslslente do prol. Sanson 

Conlult.1 de. 10 i. 12 • dei 16 í. 18 - Joio Pinto, 7 IOb. - T.1. 1456 

O g"'n-r-I Go'~- -"EmprestilT!0s do l!JancoS-· 
~ ~ u ~ do BraSil e CaIxas

Mont-.·ro VI.· a- Economicas aos Esta
....AI h dos e Muncipios

eman a 
Rio, 9.-0 vespertino -Dia- Rl~•.9 - <? presidente da 

N. 7635 

DENTES COllto 

das ESTRELLAS de 
; HOLLYWOOD 
. Não invej E" os bellos dentes da~ 
e~tl'clla~ do cinema. Poderá 
lambem. ter dentes brilhante::. 
c um sorriso fascina ntco Use 

; )(oIynos, o dentiítoicio que nli
Jharcs de denti sta s l'ccommcn
dam pOl'que limpa c pl'otege os 
dentes de um modo inegunlavel. 

EMBELLEZE seu SORRISO 
com KOLYNOS 

O principe herdeiro d. ta~ autoridades governamen· Cêrca de 2 milhões de tárlo da Agricultura, de· 
Dinlmlrc. em visita .os tais e militares. . toneladas de lenha ~~~!~:ar:f~d~: ~~~~~~ 

Estldo. Unidos 	 Milhões que não cairão por anno ai suas relações de ami. 
nas mãos dos cegangs- zade pesseal com o In

lOS ANOElES, 9 - o prln- ters,. internacionais Recife, 9.-Segundo a últl· terventor naquelle Ea
c1pe herdeiro da Dinamarca, Fre- CHERBURGO, 9 - alto ma eatatlstica publicada, o tado-. 
derlco, • 8 princesa Ingrid che· toneladas de ouro proceden. Estado de Pernambuco con 
garam pelo paquete dinamarquês tes da Sulslla e nove da lome annualmente cêrca de 
-Canadá. e foram saudados Belgica, DO valor total de doia milhll.es de toneladas de Movimentos de 

Bltú com tOlle 

I' leI de 10110 Senhor, 

86 te salva o CONTRATOUE! 


Demittiu-se e rompeu 
relações p~ssoli= 
com o interventor 

RIO, 9. - O c,Jornal
do Brasil» publicou a se· 
guinte nota: «kecebemos 
cópia de uma carta que
teria sido dirigida pelo 
sr. Mauricio Wendel ao 
interventor federal em 
S. Paulo, apresentando 
sua renúncia, !rregova
vel, ao cargo de secre
tário da Agricultura do 
Estado. A carta, que é 
longa e redigida em ter· 
mos incisivos. teria sido 
entregue na madrugada
do dia 6, em Taubaté, 
.para onde fôra, na ves
pera, o sr. Adhemar de 
Barros, afim de ali re· 
pousar durante estes ul
timos dias santificados. 
Na sua missiva, o secre-

Os soldados de PUatos, que guardavam o sepulcro
veneravel, assistiram cheios de assombro ao lance magnlflco: 
rulgul'ou, bem viva, no metal de suas lanças, a esplendidez
do Redivivo que assomou entre luzes. Contradisseram, po
rém, a verdade, subornados pelo ouro dos phariseu8. Foram 
vis. Para elles - a punição do remOrio. 

Os que adoram ,o Divino Crucificado nlio compartiram 
a sceoa maravilhosa e todavia crêm nella, mercê da ré 
~alyadora que 0\1 illumina. São abençoados. Para elles - a 
frUição da Graça. 

Os incredulos, a quem não foi dado presenciar o reli' 
surgimento miriflco, e porque lhes !allece a ventura de 
compreender o mysterlo, inclinam a cabeça, descrentes. 
São infelizes. Para elles - a inquietação da dúvida. 

Já agora n!l.o existem os soldados de Pilatos. O que 
há é uma humanidade que crê e outra que nlio crê. Uma 
IJUmanidade que peosa mais na alma e outra que cuida 
mais do corpo. Uns que se libertam e outros que se llgri
llioam. Uns que se desptúoderu do mundo e se alcandoram 
no fastigio dos Céus, e outros que retornam para a argllla 
e se desfazem em podridão: aquelles sublimam-se; estes 
mineralizam-se. 

Os que crêm perpetuam-se, dentro do Espirito, na man-.. 
suetude da bem-aventurança. Os que d.scrlim continuam-se;,.,. 
dentro da materia, na inquietação dos at(lmos. I 

A ressurreição é a Vida a Irromper do tumulo: <.tuem 
crê participa dessa Vida: quem não crê permanece nu 
tumulo. frio e material como o tumulo! 

! 1~111II:I·j~i: 

~.I i:'.j.~ ~~~~;:;;: i.

Para combater a syphllls 

• .' I . é um dever imperioso • 
• 	 wmro.! I?4,II;J3~1;:El;~c! i 
• lO n. DE IIITE DIIS írrl"SI • 
• 1' -- 0 IODgue limpo de Impurau e bem eatar geral. • 

• Orlge~·;,~llm~eclmeDto de maDIleltaçGea cutane.. de • 


• s·•.-8e8appareclmento completo do RHEUMATISMO, • 


• dores :.~~.xr:::~~~e~~ d~a!U~:m==' aypbllltlcal • 

• e de todol 08 Incommodoa de fundo IIJIIbIIlUco. • 


.~"Xt".d~-~~ :=~b:I~~::C/~~t,n~~~u~~.o EU· . ,?F"',. 
• E' um depurativo que pOllue alCealadoLd08 HOlpllall, ... 

• de e.peolahatal dOI OIbos e da Dyapepela SypbWUca. . • 


• da c~!Pe~~~ oDUlo~~: do ~q!idoe~c~~~=d~ v::= • 
• nos 20% que dois vidros pequenos. • 

O anhelo de servir 
a palria 

A situação de 180 candidatos ' á malricula 
na Escola Miltar 

RIO, 9 - O nÍlmero de I Tratando-se, como S6 trata, 

candidatos á matricula, este do uma turma de moços 

anno, na Escola Militar, foi idealistas, que desejam .e· 

muito elevado, o que denota gulr a carreira míliar por 

pendor da nossa mocidade Iuma convicção que não dlli
para a carreira das armas. xa de ser louvave!. todos 

Vieram de todos 08 Eijta~oi · eUe;; autheütÍcoê brs 6ileiroét. 

da Federação com a sspe· vindos de dilferentes pontos 

rança de poderem Ingressar do territorio nacional, - diz 

naquelle tradicional estabe- o «Correio da Manhã», - se
leclmento. Muitol! são filhos ria talvez o caso de o mi-

de pais pobres, representan- nlstro da Guerra interessar· 

do a sua vinda para o Rio se junto ao presidente da 

um verdadeiro sacrillclo de República, no sentido de 

ordem pecuniaria. Aqui che- que os mesmos sejam ma
gando, estudaram noite e dia, triculados na Escola MílItar, 

morando não raro em peno tal como já foi feito o anno 

sões da segunda ordem, por passado com outros candi. 

difficuldades de vida. datos, hoje alumnos daquelle


Submetlidos a exames, uns instituto. 

passaram e foram matricula. 

dos; outros, menos felizes, 

por uma dlfferença Inslgni
licante de pontos, não con .4) 


seguiram matricula. A vida d. hoie 

Estes, que orçam por uns pr.cisa do 


180, fizeram um memorial ao 

ministro da Guerra solicitan- ENO =~ 

do o tleu auxilio no lIentldo 

de que os mande matricular 

na Elcola Militar, tendo em 

vista que a falta de pontos A It.li. incitl i 

que os prejudicou teria de· desordem 
;~:~~'iota~:~e~:a::~ 	 ~r~ 
o facto é que todos pos8uem TUNlS, 9 - A estaçlo . de 
o curso de humanidades re· ra\lio de Tripoli em sua f'inissló 
gularmente feito. em IImgua arabe lembra a seu 

Além disso, hi o prece- modo os acontecimentos de . no~ 
dente estabelecido pelo de- ve de Abril de ;;·1938,··suscltadol 
creto·lel n.O 387, de 22 de pelocdeshnfra 'j.túnis'-lIõ c liId·' 

por multas personalidades_ 510.000.000 de fraDcos, foram lenha. A directorlado Ser· tropas alemAs Abril do anno PIlAdo que ta , ~stli~lí,ianris<aFcoamanor"f 
Os Ilustres viajantes realizam embarcadas nC' -Aqultanla», viço de RerIoreltamento;esti· LONDRES, 9 (U. P.) - NAo permittlu a .. matrlcula..;:,Aoá ~ssa.s"; désorífens com manlluta

uma excurslo de amizade pelos destlnadasao ..Federal Re· .ma all . reàervas de mádeira\ ôbstanteolde.mentldol)offl. candldatoscjulI;,i iiIlOi.. llàtisf1; 'ç!)eí 101 n O loraal -Dtpt.
Estado. Unldoljsendo acompa· serve /Bank. Nóve' milhões e no Estudo, ·em dez 'mllJiõ~8::C\ais,,:publlcados em 'Berliuí; zeram lntegrãlméDte .. 'ex]". 'che~TnaIlIcM. COIII nta UH 
nhados .de uma 'comitiva de no" novec~ntos IÓW-francoB em de toneladall. A' .vlst8:C dliêõi 'contlillii!J;l • olreulat la.la- , ••00u feita.. la. o porque, In'orma~o coro .. ICJIIlntea pl· 
ve ,pellIoas. "- Diõedáil ' dé ouro proee4ent.. ,,6rlu .mpreA.I lD4ultrla" ti '.at.. rUIDorel I6bre ,rud.. OOIDO dizem oa haadamelltol '-",.1: -Trl t..1C ncm .atl nem 

Oi ,prlnclpes deixarâo Nova da Su\ala foram rem. ttlda. OOlDmeretat. lalclaram o ler- movim.ato. de tropu al.mll do deereto, la" .xJaeaclu 11101 de U\I1 Ipptl10 , rnotll. 
York5CÕm}t~stl~~a/L()nd reàÍ10 !p.lo oMoatcalm- pars o viço d. Nlflor••lam.ato.ra d. B.rllra para a POID.ra"'a (qu. " o ........ de aaors) I. Uo pell 11111. _ nOllOS tono 
til. 10 de-". Mllo .proltlmo. ~. Baoeo R.al dO CaD&d6. IUU propnedadu. • 811..,a. .,... por d..... rtrol'ClM8. etd. dl o anlçul nOI. , 

" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:lam.ato.ra
http:milhll.es
http:reali7.ar


o ~STADO· .. Segunda feira 10 de.. Abril de 19:19 

Si V. S. vai comprar PerFume" Lenço~, Cint09, A CASA QUE MAIS 
Roupas de Jersey, Soutiens e Artigos para presen BARATO VENDE Ir) 

§I te!, veja e. nova colecção que acaba de receber a 6- Trajano - 6 

Allenção 1o Vaticano se arreceial VENDE-SE uma excellen
te propriedade, á margem 
da estrada geral Estreito-La

AUXILIA DORA PREDIAL S. A. 
ges, na localidade do Barra· 

Di~tríbuição de 31 de Março de 1939 cão, com uma xarqueada, 4 
dos ataques aereos I 

boas casas de moradia com\'ATlCA~O, fiCIDADE DO d" todas as luzes d" Roma! água encanada, tendo uma 

(l:. P.) - O servi,'u de im- por occasião dos ataques 1 Approvada pelo sr.r. Fiscal Federal em Porto Alegre dellas instal!aç;;es para ne

prensa do Vaticano ancun-, aereos simulados, que. se-: gócio, galpão para !'ouso de 

l,iou que as altas autorida: gunco se esoera, terHo ioi· tropeiros, estrebarias, epti 

des ecclesiasticas eome<;a-: cio t'lU todo '·0 p11i~ <I 1.'· de PLANO "A'I mas pastagens, terras de la

ram o estudo da pGssihili-! ~hlio. voura, matos para lenha, etc.
1 (unI. 3, - Eriek I\arméiiitl Blul1Icnau (saldo) :UJlIlI:!> I\nllguidadedade de ('Ollstrllc"Ho de rl'- j (JUHOr!O, há \ !!rios allnos. l Tratar com An35-Iérick I<armann Blumenall (parlc) li:(I(lO$ - Nicolau 
fugi os contra bombardeios: se realizaram pelll última' tonio Kretzer, em Angl'lina~q:)-\'akrio Gomes TIIUCAS 111:000$ Sem Juros 11.030 acreos na zona do \-ati-' H'Z l',St'S ataques simulados: (8, José).l~U-Cuntr. tle l:l11prl;'stimu BllIl11cnau llJ:OOO$ 1O.79~1 

. cano, : por e~'quccimento ficaram i ~'1o.; iJ3 15Val-!2Max tvlayr S':n. I~io d" Sul 10:0CO$ 1O.72a
Os teeJlIlicos recommen·l. >lcet';!!S 118 Iuz(~s da Busiliea I it)()1-José Candic10 Bo,b;] SANTO AMARO 15:I)OO~ 10.719dam que seja convertida' de S'lo' P"dro. 


lCIIl l'l'[úgio (lo Ponlirice e ,\s autoridades do Vlltieano 
'127 ..- Leopoldo Gl'rl1ll'r Br"sq"'.' :-"IIf)II$ 10,1í11> i Vende-se ~~~ts~~~o~: 


I 7.1·-Jnlin L. I'rcsi1el HllIlllcnall (parte) 1:\:000,; !Q,fJ58
sens [ulllulos Ullla grande I e us do gOYt'l'IlO [nseista ". " , lote de (j casinhas, todas cons

~~)~-CIi,islian{) \V(1!:ifer Hio UU ,:) ~ 11 {~illdl)) li::IOOS Cutll JllfUS prdLia.gah'l'ia de a,") eIll que se iestHo trol'ando opini'-'e~ a 1177-( C -- Anteeipil«'oeS Blumen;;u 10:0011;;; 9,(i:!0 
itruidas de tijólos, nos altos 


~uardem os pertences mais: re~:;peito do UHO de mÚsf..'.urus i tia rua Ru,v Barbosa, proxi

3",1-- Vieira ,\: Carvill!Ju FLORIANOPOLlS 111:0005 ~l.~f)()

valiosos da Igrpja, para pro Icontm gás e outl'OS equipa· Imo ao Almgo dos Menores. 
7:2-1··- Nicolau Estdanll Savas FLORIANOPOLlS 12:;,110:; '1.487 ln[ormações com o pl'oprie


~1~~IO~aeO~~~~8t:~Ci;oJ~~~~ Illl~~lt:::I'~\~}~(~tei~'i;;~nsa do 1(1:\·- bnesto LI'rell Joín\'illc ~II:IIOO'; ~'.:H)l I tario, .João Carreirão. 

LllIli-l{udl)Jl Schmidt Blulllcnau 1.~:IIOI)$ '1.:.!% 1:1<; 10v-lgaleria, o~ technieos as- I VlltieUllo deelal'ou: . I;:\-A. lIering BIlIl11Cnall (parte) 7:;1011'; 9.:.!!l3signalam qll<l e1Ja se acha I «l\O \' aticlluo ~" acham 


1<léSCiSC)I':S E '['lti\\SFI':liE\CL\S: Conl, 11." 11:,<) .jUSI; VENDE-SE ~~i~t:~~
g~~~~~~s ~~~~ S~~~~el~~~~'epar- i ~I\~~a;~:;s ~~I!ii~:~:~'di;:i~I\,~~jÇI~~ 
~1)2 .. ~:)R ·HÇ)7-IOllj 41lid - 1II"1l -HJ70-h:! ~07<)· -lOOO 411l!i 11):11)0'; Icom 101; metros de frente, por


Esh10 spndo examinadas I de oh,jê('(os e thesouros ar fundo, ci 800 de situada ua
tambem as ~ec<:'-'e8 da 1ll11- ti,ti('(j<, I,em l'omo toda a dade de Biguassu com duas 
ralha do Vutieano, nll~ pro-li "I!lssl' d'.' pinturas e esc.uI-. PLA,NO 118" casas pequenas, cafesal, gran

ximidades da reler ida galp· p~uras. ()lIando lOI'Il111 ('DI 
 ('onlr. ~ ()~.,,- Conlr. de el1ljO'cstimo Joinvílle (saldo) S:OUO~ Antiguidade de mandiocal, pastagem e ma
ria, Jlois se trulr, d,' htZ"I' IIp,'('ilmnll:ls todor, esses the 1:0(1):;; to cerrado. Trata-se com ° 4.101I-\\'"ller Unger Ilansa-llumb. (p"rle)que ella oflpl'eça protl'q'ilo I")]:1'08 ninguem pensava em rua João5,057 - \Valler Voss Blumcnau (parte) 2R:500$ Sorteio I 

I 
dI'. Fulvio Aducci, fi 

para 08 re"idl'ntes IIP Vali· I ataques aerL"Os. O V!iticano I ,LiI7..-S~ra Dom. Sclluldt FLORIANOPOLlS (saldo) !:OOO$ Serie I p,,'fria. Pinto, 18 (sobrado). v-- 92 

cano em l'aso tk um ataque estava protegido pelas suas I .
4.:!211·-Conlr, de L'l1IpreSlil1lo B1ul11enau 20:000'; 1 S.:!39 
aereo. I lllul'Ulllas como meio delen 4.187 -llelll1lullI h>llgailer J"inville (parte) 14::;00'; I 5.11>7lima das parI .. " m'lis lH- sivo coutra os ataqUf·s de ;),0:\1,-- Herberl l~ 11. I'rallig Hio do Sul \p~rteJ 10:;)00,; 11 prefcia.vorecidas da muralha é (l outra m~tureza, concehiveis 

;;.li~12 - J"eob M"lleZl."lli Blul1Ienau 15:0005 111 2.'1~15
"Piccolo Bnstiull», cOllstruido I1 nos di3S d.. antanha. NHo 

5.:)UJ - Allredo Ellrenberg Jaragu;i (parle) 1:1)005 2,t)'I:.! OH. RICARDOhá cinco seculos, medindo obstunte, certos pontos des
nove metros de diullletro. sas muralhas pod\'m servil' I~I:SCIS()ES: Cuntr. n. C elll7H (saldo)-· 5041 - 4-17H - 4052 

Annuncia·se que o \'ati· eOlllO rel'll!!io contra os hOIll -Li:11 -- ·1!7!i -- ~143- 5)()~ (parte) 11:111;1:5400 
cano participará do apugar I hHrdrios lIeree~. G~TTSMAN 

TOTAL DISTRIBUIDO NESTE ESTADO ATE' HOJE Ex-chefe de c/l6.200:000$000 a 393 PRESTAMISTAS 
n{ca do 

Hospital del SOCIEDADE COMMERCIA~..._Ll_V_O~IUS LTDA.-Correspondente 
Nuornbe-rg 

Irmandade do Senhor (Prols. L. Burkhardt 
Jesus dos Passos e e E. Kreuter) 
Hospital de Cariddde 

Especialista em 
AURADECIMENTOS Cirurgia Gel aI 

De ordem da Provedoria 
desta Pia Instituição, cumpro Alta churgia. gyne 
o grato dever de vir apre cologia (doenças de 
sentar 08 seus agradecimentos senhoras) e partos. a todos os cavalheiros que, 

Neutralize a 
a 

aceitando o nosso convite Cirurgia do systemll 
compareceram á Translada nervoso e operações

acidez com ção de nosso Patrono. de plllst1ca.
Outrosim milnHesto aqui a COD~llhor!o li rua TraJe

sua consideraçãu e estima a DO. 18 (dlls lO 6s 12, eLEITE de MAGNESIA de todas aquellas dignas Auto dOI! Ió ib 16.30) Tele
ridades. phcne - 1.28ã 

Florianopolis, :~ de Abril rUft Es·Residencia áPHILLIPS 
de l~~tSTAVÜ PEREiHA I teve!'! Junior, 20. - ---------------------

Secretário 
I

Telcphone -- 1.131 
134 ;{V·3 .._________-J'ISir John Simon respon -+ 

deu ao discurso de sa. Região Militar 

- Hitler - 5a. Divisão de Infantaria 
lOa, CIIKUNSCRIPÇAO DE RECIWTAMENTO 

LONDHE5, (v. A,) - Sir ,101m Simon respondeu di
rectaIllente ao discursu do cll11Dceller Adoll' Hitler, pronun TIRO DE GUERRA N. 40 
dado em Wilhelmshaven, dizendo: .', 

~O chele de Estado alemão disse em Wilhelmshaven 
que a Alemanha nem sonha atacar outras nações, Si as· - Florianopolis 
sim é, tanto melhor. Avisamos a quem interessar possa que a Escola de 

«Todo o mundo sahe que a Inglaterra nHo abriga Soldado (leste T, O, funccionari durante ocorrente anno, es
inteuç;;es de aggressão em qaalquer parte do mundo, To tando aberta a matrícula até ° dia 25 deste mês de Abril, 
dos cOllheeem nossa atitude. ,Jamais atacaremos os direi· DOCUMENTO EXIGIDO: Certidão de nascimento. 
tos e as liberdades de qualquer Estado; mas oppor-nos IDADE: De 16 annos comp1gtos a 20 incompletos. 
emos, custe o que custar, contra a ameaça de dominação PERlODO DE INSTRUCÇAO: As instrucções theori" 
da Europa, Foi a atitude racial da Alemanha que tanto per case prálicas terão inicio a 2 de Maio pro v, e. termininarlio à 
turbou o mundo, 28 de Fevereiro de 1!J40; e serão ministradas ás 2as" 4a5. .,e 

«O que é digno de nota é que agora já não se fa 6as. feiras, das 19 3S 21 horas, e aos domingos pela manhã. 
zem mais esforços na Alemanha para contradizer a asser INFORMAÇOES SOBRE A MATRICULA: Serão for
ção de que a palavra empenhada em Munich loi violada e necidas na séde deste T, O" sita nesta. Capital, á rua JOSé 
que o pacto foi desrespe!tudo", Veiga nO 58 (stand da Fôrça Pública), todas as 2as" 4a~, e 6as. 

«Ningllem nega á Alemanha o direito de viver, nem feiras, das 19 ás 20 horas, 
espaço para iS80; mas, não se lhe póde conceler espaço A DIRECTORIA 
á custa das nações pequE'uas». 130 16V-i 

Salão Progresso 
RuaF~IIRP~ •.•. S~hllli~~in.Y~ 

" 
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;:.) ESTADO-Segunda feIra, 10 de Abril a6 1939 

Acampanha de nacionalizaçãoI 

- eo Exército - I 

RIO (P. C.) - A partiua í Quando ~t!rillilimos esse I As classes armadas são, Igeiros não identifieados com I 
para Blumenau do :12." Ba-, papel ao Exército, temos em com efl'cito, a mais leGcnda o nosso pais e Brasileiros 
talhão de Caçadores, até, vista menos ti sua fôrça escola de patriotismo. O 1'1" por elles assimilados aos 
agora aquartelado em Valen- imaterial que li moral. Não gime ele (.Ii~ c iplina, o respei - seus, que o f(ovêrno da RepÍl
ça, afim de nacionalizar o Ise trata de appellar para o to ás !lutorulades, o culto .ela blica recorreu ao patriotismo 
sul dn pais, 88signala o início emprêgo das suas armas nem bandeira e do h.vmno naclo- sempre activo do Exército. A 
de uma das campanllas mllis', p~ra o~ seus recursos .de ~ais, a propl:ill eS5eneia . da si mples presença de suas unida 
relevantes do Estado Novo. vJOlen c la. O que se quer e a Inst ru cçao mili tar, tudo ISSO dcs junto ás populações locais 
Essa camp'anha .- escreve 1 inl'luénda elos seus exemplos faz que os soldados e mari- actuará COlIJO uma affirmaçãG 
«O Jornal » - v'Ile tanto la actutlçiio do seu contado, nheil'os, irmanados pela iden- da nossa sobe rania . E o convi
pela elevação dos seus obje-. a vigilall cia do seu espirito. tidllde de sua missão, tenlIam vio dos officiais e pracas, nas 
ctivos como pela pllrti ci -i E [oi com o. IDPS/IlO pensa los mais vivos sentim entos e Irel açües diarias e nos actos pu
PllÇÜO do Exél'CitO. fJ1H' é, Inleo.to, eertumeni(> . qu u "I i(il~as de amta", U1evú~am entG. bUCO.5, inclit.indO-lheSi o. conhe 
aliás, fi rúr~~a capaz de levá-I govl,rno da I{t>puhliell rc- leal~ade e ubm;gaçao pe los cimento, o rn thusias:no , a con
la a termo rom o exito 'I solveu Ilsso eH1.· lo Il'l'ssa gran - de~tlllo~ do Bra~~1. De na nossa 
desejado. de obra. 

-

Disturbios Renaes 
TRATE-SE A TEMPO! 

Os rins desempenham um p:>.pcJ I 

de, import~ncia primord~al. O s.eu ; ' 'f 
mao funcClonameato repercute 111- , _ 
tensamente sobre 2 satíde. Si c stf~o \. ." -', 
obstruidos e não cumprem \~\"_ 1/'\ ~~.~.. 
completamente a sua miss ao de ~( 'l -,) ',, ;,
ehl111nar as llupurczas e sub· '\. Y't': :", 

stancias toxicas q ..lC cst2.0 cou· .~ 
stantf!mentc se forrn.:lnóo no .'rJ 

E~~~;;~~~~}:~~J~~I~~;~~~Uj~;~:~~~= V'- ~ 
As PiluJas De Witt 1''''" o; lb-.e" Ik<;;:a, t 

~t~~~~~~~~:~~ª~~ (L 

que tem lllcrC".idO a co".;,mç.... de di·:er. as ~r( 
~~~t~I;~C~~;;i~;~3:SC:~~;~~~ ~:~~I~~t:~~c i:'~: ~ q 
que po!>sam prejudicar o o r;:'-':UllSIlIO. --

Pilutas DE WIT1: 

PARA 05 RINS E A BEXIGA 

ISiemens S(hu(kert S.A. 
Materiais electricos em geral 

DISTRIBUIDOR. NESTA PRAÇA: 

Installadora de Florianopolis 
R. Trajano, 11 Phone 1674 

filO 

POR ISSO, DESDE A INFÂNCIA, 

DÊ A SEU FILHO A PROTEÇÃO 


QUE GESSY OFERECE 


• Um sorriso que revela denles al
vos e sadio!, atrai simpatias, abre 
as portas do êxito I Mas o belo sorriso 
de amanhâ depende do tratamento 
dado aos dentes, desde a infância. 

O Creme Dental Gessy, que conlém 
leite de magnésia, é a perfeita ga
rantia da saúde e beleza dos denles. 
Use-o 3 vezes ao dia. 

V 100 

USE TAMBÉM ÊSTES PRODUTDS GESSY: 
confirmlm* PARA A PEU I À;~:~:!~é:,:~~:,-Ar,oz, Talco,

* PARA OS CAIELOS : :~I~~:!i.~:~.Óleo, Lo~ao, 

out~a fiança Patria, comple
COlSIl nao ~e clIIdn no. selO tará esse trabalho de sua inte 
dos quartCls e a bordo dos gração na naci onalid~de brasi. 
navios de guerra sinão de leira. 
educar homens ao serviço -- ..--------- 

SU0~~i,O~s I~u~~t~~a. de estran- !L,~' ,--·· :: ~·~l.-
geiros do sul constituem, de r:., ~r:"'\ 

há muito, sério problema ~ ' , 

para a integridade llIoral do - . 

~~:;~e~iiOc~riU~)r~~~~i~OeS[o~: ~. ; . ..:..Q''''..: -. " .'.'~..... 
meliçadores do. nossa sobe- "., 
rania. Longe disso: o.riundos '. . " ,l1li 

~~li~~á~~Il~!:~o:tt~~i~~:l\(~S,IO~ Nenhuma jaia 

~~~a~n~~n~un~:Çf~er;!~~~~ VALE MAIS! 
Azues como saphiroa ou verdes co
mo esmerddae:, sous olholl são o 

ecolJümicos. visando prover 
li subsistencia e tentar 6 !'õ ou maior lhesouro. Consc)fVe-oa

sorte em terras mais pl'Opi 18mpre Iimpido8 e scàios. usando 

ci!ls que as de pl'opria ori  diariamonle alqumas golta. de 


gem. Lavolho. 

O que tornou esses nllcleos 
um pl' rig'o dentro do nosso 
territorio [o i a excessiva to-
1(j(';U1Ciu dos ~ovêl'DOS fede
ruis e t'sl!lduui~. permiltindo --==--__---::--_--:-__ 
o livre desenvolvimento de Repartindo os bens 
~l~a~~~i:,vi~ad~~n~~~;~ir~t~a~ alheios 
culto da liil l,;1I8 , das institui- BERLIM, fl ..- Inlo.rmaçiies 
\,ües, dos costumes e dos colhidas em circulos autori 
tradições dos respectivos zados, annunciam que a en

pRises de procedencia . Como ~r~~d~~a e;t~:liz~~ac~:::ma[:~~: 
~~~~1~:~b~~~~~~~::~)~e~nd~e dantes dos exercitos alemão 
l'ensllveis, e mio colonos de e italiano, generais Keitel e 
uma nação independente e Pariani, versou sôbre a reparo 
sl,berflna, em vez de assimi . tição do materi~l bellico tcbe
larem seu idioma, liSOS, regi - eo entre, a leaha e a ~Iema
me e hi~tória, impuseram os nlJa e. sobre o fo!'neClmt;nto 
pl'oprio~ uos naturais do Bra- á \tallu d~ ma!eflsl fabrlca
sil, E assim é qll~ ainda re- do nas IIS111as 8koda. 

I
centemente vimo!; nesta ca_l-w

--- 

~~t:~ oC~~Cr~j~~ !?I~t:~,r~~~~~: Irineu Livramente 
cIo sul, entre os quais IllUitOS ..e 
de côr, q~e não.s.abiam ralar I' Judlth Livramento 
o portllg'ues e Ignoravam a parliclpam aos parentes e pes
~~g~~~~~ç~~ p~J~~~~~ °enfu~~ ! soas de suas relações que sua 
mllis que se rereri~se á Re. filha JUREMA contractou casa
pÚ!lliea Brasileira. menta com o sr. 

I;: para n!lcionaliímr essas EUGENIO GAllOIS. 

zonas, POVOH(~aS po!' estrUD · 


JUREMA E EUGENIO I 
. apresentam-se noivos. 

J _~~,__I I 
127 S.y-5 

Falleceu o "premier>'
australiano 

SYDNEY, Australia, 9 (U. 
P.) - Urgente - Acaba de 
[allecer o primeiro ministro, 
sr. .Joseph 010ysiu8 Lyon8, 
na idade de 60 annos, victi 
ma de um ataque cardiaco.. 

O 81'. Lyons era natural da 
PasmaDia. 

Viuva Bellarmina 
Beltrami 

communico o 'cu. parentes lO 


conhecidol que IUI filh. 

N,...OYR contr.clou CI.O


mento com o Ir. 


LYOIO SOUS,... FILHO 


LYOIO .. N,...OYR 

PROCURE O AGENTE FORD 

,. • 

. 'll'chidU(lueza 
T:std ( . '"lI'LL • drsruII (. 

IlUdel'la' " UtUl11ove1 
~deseua

dos gastUi" '.. 

CI;'~'~'aq~~I:~~ ~:~::~:~(~r~:',::::n~:,~~:d~!"::: 
carril. .. g Islo por'llIe " c ..mlnho Jlara obter 
UIf'Ibll1' flllll'l";IIIWIIU'n'u é, DO mesmo tempo, o cuml
nho Iml"a. ohtel' ,!lililll' l'I'ullumin : Essnlube! neste 
lluulo, a urchicluqueza t es(~{))hendo n mt!lhor 
luhl'iil(·unte. euculheu, l'fHlseqnentemente, o mala 
e('f.u(,mieo. 

A ext>lil'a~ll" desl.. dupl.. Ilro[lrledUlle de 
Essulube eslü em seu ulto Indlce de \'Ist'osida,te, 
que Ih ~ permUte resisUr ás extremas tempera
turas, Ululltendo uma. viscosidade adequada.. lsto 
faz, ao nwsmu telnpo, cOIn que seja dhnllluto o 
consumo c que EssoJube assegure lulJflficllÇãu 
perfeita, pr'Jlegendu o )),ulor. Por outro lado, 
proporeiulHuHlu bôa (!umpre~sà.o e arranque JacU, 
Essolube augnumtu. o rendimento do cumbustl 
\o'el~ Para obter , flllll:l'ifJllê'wll'lIt,. ,·ruJlllluil'n. use 
pllls Essolnbe e assim obterá, Igualmente, um 
runcciollulIIl>nlo perfeito. 

" 
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o BSTtDO~.. SeguDda-feira, 10 46 AbrU de 1939.. 
.....--~ /~ (?:;. -- (ít'cleútc4fi;) 

'' : ii.;-"~_, :;;;.4,'/ , )l/.:~) 1i7R/ ,i~· :glilÍ;;f;7i/(ill:. (;;;1.J'71#:'li/j: . CONfORTO(j!f:!jl~ ~:~-=t"0Í:J 4-~" ~""" v '~ ;~---"J --ri!.
J. 

~ 
~~ A rr. c lhor reco mmencioçã o pê ro uma b o rb a bem t e ita e ~ (6 1. 

-~ ) usor Cre me Do gelle poro Barbear. Este maravilhoso <reme ...~ 

~ <onté m cold creo m, que suavizo a p e lle e mq uon ta e sp u· 

"i:"~~~ mo. O Cre me Oage ll e poro Borbe ar amacia a ba rba 


-'~~i'J . ~1\~ mais d uro, tornando po ssi 'Je l fazel ·o fa<:ilmente, sem irr il or 

. ~~Y G pelle. A o terminor o barba, refresq ue o rosto com 


() ('~ ._ Aguo Oogelle e, como toque f inal, use Ta lco Oog olle. Mundos 
III1VIIS;;'~~~l . - , 

o «EIXO» PARIS-VATICANO 
. Os cardeais e arcebispos \ Sob a direcção de Pio XII, a na, em face do perigo que a es· 

de França dirigiram uma Santa Se assum iu corajosa mente tava ameaçando. 

mensagem ao presidente do uma posiçflo de combate a o la- As ener;(ias francesas não es- '\ 

Conselho. sr. Edollsrd Dala do da~ icl r :l~ democrati cas . que trto ex!1austns, como tantos er

dier, feJicilando-~ nüo só pe dimanam da doutrin a chrislã co roneamente suppuseram. O gmll-\ 

las palavJ8s de fIrmeza que mo a mais ilu stre das suas con- de paiz possue formidaveis rc

pronunciara na salvaguarda seq uencia s para a humanid ade. servas de fôrca-de-vontade, dt 

dos interesses e dos direitos . .Essa . m3 IJiJ.es tacii.o dO .clero.. da . ,i nteJiigencia,..cte.. ru!tIJ.ra .e.rle.""- .. 

do seu pais, como ainda pe França ao scu !lovê rno c um 1io patriotismo. [' um povo li
la Gbr~ Que tem reali",ado á novo testemunho da unidade vre, que sabe abdicar dos par c ao norte d .. Arrie: l. P:Ir:J :11 C:11\ bear. R <:-velou mundos novos de 


frl/nte dos destinos da Re · quase milagrosa que sc es t~be' ticularismos individualistas na d {)~ OCt:l lnOS immcnsos , ~n.l o d cs conforto e de economi.l. :.tê en


pública. leceu na grande Hepública Lati - hora necessaria, em beneficio da -:onh cC'ido .. l n~.ugur:lndo:1 É r :! 
 trio desconhecidos. ben("ficiando 

milhões de homens com o seu sys

natureza, - diz «O Jornal> tra o c:mlinho d M I nJi : t ~: C1 1 r i ~  ~ cma pratico ~ hygienico. 


- é muito rara da parte do tovào Colombo dl's,:ob re íl Am~ Si V. S. nãu C'xpcrimentou ainda 


clero francês, que timbrou rica: P edro Alvart·s Cabral re "'d :\ fnzcr a b;:lrba em casa, com 


em sl\lientar aliás, que a fa  ao mundt) Br:l~il d G illcttc. por 

Uma manifestação dessa. ' causa commum. lYIOltcru ll, Vasco dn Gaffin encon 

o e F crn fi o ~ não retarde mais 

ft. pri lnt·j rn vi a  t empo prazer. Adquira. hoje",ia agora a -titulo excepcio 't agalh:'es rCôlliza a esse 

gem de ci rcumn:\Vc~Dçflo do globo mesmo , um apparclhoGilIctte e. emnal-. 
E:;se:t ôl rroj ado~ n :lV{;gadon:~ dif· st: u proprio hcm·fi-~ 

fundira m pelo unive rso os bem:· 
Como se sabe, a E' r e lllçil es 

. iA},';" 

Catholic!\ foram , duran~e at 

da República com a Igl'eja c,o. u,c·o todo, ", ~'

ficios dn c:u lturs c urop~", . tl'vllndo :~:~!l;a::: ;;~~~~6<)y1a civili z<lçiio a 05 povos b :n b .uos 
do munoo dC!'iconhccido, n:15 GilIctte Azul. ';;;:.:.>9

gum tempo, prejudicadas pe· 
lo sectarismo de all!ull~ /Iru · 
pos republicanos, sobretudo 
por occlIsião da le i de sepa 
ração da Igreja do Estq.d o. 

Isso, porém, jamai s impe Gillette
diu que o c lero cumlJris~e 

Caixa Post al 1797 - Rio d~ Janeiro
galbardamente os seus d e ve 
res para com a Patria. Du
rante a guerra de 1914. mui · 
tas centenas da padres fo· 
ram sacrificados nas trin 
cheiras e nas en[ermaria~ ALMANAQUE DO Liquidação da firma
de sangue, enquanto milha· 
res de outros cumpriam de 
maneira heroica os seus de· 
veres para com a nação af  '~~R~~m DO MD~HÃ· F. Villen & Cia. 
flicta, Está sendo distribuldo

Em consequencia da no aos assignantes do gran
bre atitude não sú do clero de dia rio . Correio da A MUSICALcomo tio Vaticano, diante da Manhã»,
Fran\~a, n08 ultimas vinte an Faça, hoje, sua assignll  dtvidllmeote 
mitigou algumas das severas ;:ulorlz.ado pdo M. M. Juiz de DlriÍfo da 1° Vara, convida 11 
nos, o govêl'no da República oorador OtJo Ell' COIICO~R( PAR.~ DEPAUPElVlR ° tNF[K· tura e receberá aquelle 

o liquidante da firma f, VilI~n & ela" 

dftlsla não del'i'TI expor. "'0 . f fAVORECE EI/ORMU\ENíó AI PRtDlS' magnifico volume, repo
leis dictadas contl'as as Oro lodos os lnleressado! na comprll de allvo da !!1encloo.da flr

de~~~!:d:1o:e~hU;"m PI!J!ilçõES PAM A TUBêRCUlOSE E PM<I\ sitório informações, mil a IIpresenlarem suas propcstll~ .dens e Associações religio. contendo, ainda, interes· 
S/1S, comprel.endendo afinal do 8J~l.."jJ QOJrJmlQo"1k/ AS PN~.U~\ONIAS. Desta dllta em deanle foram reslilbelecidas a3 vendda

santes secções de lite
o alto papel dos missionarios de todo o estoque 11 Qualquer Interessado. 

ratura, história, etc., etc. Em :!f! Irataodo de uma IIquld~çiio, os preço:! de veu
res da. cultura e do renome Para assignaturas: da alio os mll;s vantaloso:! posslveis. 
do seu pais. Eotre IIS merclldorlils à venda estiio: loslrumeolals ;:lê 

franceses, como propagado ·~aa:§-'~~J"",..-ll='""'~~~,,;fj.~,'l~ 
MACHADO & CIA. múslclI, cordall para inslrumeolos dive~:sos) músicas, ràdlos e 

que a intransigencia religiosa I JI Rua Joho Pinto, 5Nos ultimas annos, depoi5 
lodos os seus pertcnces, biciclelcs e seus perleoces, h~rmólIl

FLORIANOPOLISdo nacional-socialismo germani · CIIS de vários lamanhos e prêços, discos, aparelho:! de rlllos

co ~emeçoll a hostilizar a Igre- o .advogado violelll e Infrll' vermelhos, móveis e utenslllos, etc. 

ja Catholica e o Papa, as rela · . Siio lambem convldlldos todos os dltvedores dll flrmll 


e ações entre a França Santa José Aeeado Soares Moreira Movei, ~:~n~~~~~~%ao~I~~ 11 slIldllrem os seus dl!bllos, como, ainda. os que 1111 p08suem 

tornaram-se intimas, Ilommunlca 11011 8ell8 clientes desta clIPllll1 e do Interior uma de In5trumeolos parll consertos a Irem busciÍ·los mediante o PIIII'OSé mais je quarto e mesa ian 
numa collaboração admiravel dos do estlldo que conllnulI 11 exeroer 8U8 prollslAo perante a lar por preço modico. Vêr e tra  mento deslles serviços, sob pena de, liqUidada a firma, serem 
poderes, espiritual e temporal, tar á rua Felippe Schmidt nO os mesmos vendidos,Côrte de appellação
para a preservação da civiliza· 176 A, FlorlllDópolis, 3 de Abril de 1939. 


CARLOS E. FREYESLEBEN

Çã~ c:::~~~1 Verdier. oue fOi.I'!-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__________________ L'q!llr:!aote, 

sem dúvida, o inspirádor dá 128 15v-4 

mensagem dos arcebispos e bis· Oft, MI~U6L BOABAlO 

pos ao presidente Daladier, já . H'A F OUr:OA 00 CA'BE:Ll C 

declarou certa vez que existe de CLINICA GERAL 

facto o «eixo» Paris-Vaticano, 
 VIAS URINARIAS
combinação de natureza moral, :eT·~ 1~~~9(j[NI!>
cuja importancia é laci! de vêr Especialista em molestas 

nas actuais conjunctu.as do : .... pleuro- pulmonares (bron 

mundo. chites - asthma -- tuber

culose, ele.) oleitor que éisto 
Consultoria: RUI Joio Pin As hes figuras ao lado leplt!tMntam:
to, 13 du 1-4 •• 16 hOI... ao alio. um microscopio ; ao centro. a 0(1* 

- Phon. 1595, - beça de um Terme da OpUação grudado 
- no intestino de um opitado; e. em baizo. a

Residencia: RUI Joio Pin bocca do mesmo verme mostrando os d.D~ 
to, 1 (Sobr.)-Phon. 121-4. tesopaI meio dos quaes se agarra á muco.a , 

do intestino. . 
.,;J. Graças ao grande auqmento que o mi..

7l! " croscopio permitte. pôde-se apiedar a ma..-------- ncira pela qual o verme voe pleiudàear o 
. doente: a bocca. sendo uma especie d. 
. ...eoto;:.o. chupa UZ':"I pedacir.ho do :nu~ 

l." que enche o sua cavidade e nesse peda.. 
~l'4 cinho se entelTom os dente!' minusculos que I 

'....~ aUl!:~m~~:~ao':::: solidamente inslal.. 
lado. sugando. dia e noHe. pequenas quan· 
tidades de langu~, atravê:! o insignificante 
orilicio aberto pelos dentes. ao mesmo tem.· 
pc» que lança no sangue um veneno propriO. 

;-~ EMe é a obra de um verme só. Imaqin... 
~' ae. agora. o mal que fa:.em os milhar" deELIXIR ••rm.. que uma mesma pessoa póde tra~.1;~\. r 

-"- DO intestino e ter·se-ã ideia da gravickld.
DE 

NOGUEIRA 
desta doenc:a que tanto ataca Ct popula~o 
do BIasil. 

Fetizrnente a OpiklCão . éC~:"txitl~à 
com ellicacia .. pela ~....1IIrII>Q. U.... 

MUbuu de Cu.ftdol IÓ dose díiN"o'~ b<uIa. CU 
dáS .....e.... 'PaIrI' _ "*'" .. ..."".. dei

tió.F.I.idr d. Nogllelr. =:~ .,....pIol_=" o '" 
, • 'ln'lêo dOj)ürativo_< quê 
UI I 1 "-0-.....--,,.... _ _ ..u~. •_ ........tt_ r 
 atoroao 

-- ; 
I' 
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o 88TADO-Se2'unda-leira lO de ÀbrU do 1939 
p ':um 

·· _. r~.••••••••••••••••••••••••••••••••••••,
O Estac1.o I" . • 

:.:::::~::~:::- I I (mpresa Nac. ~e Nav. "H[Bpc~e" 1I 
rua Jo!1o Pinto n. 13 I. Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • 

Te\. 1022-<.'x. pOllal 1311 I. 
ie 

Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas Gom o vapor "Max». .. 
• 

Clubedesor~teiôs de 
A~~IONA1 UilAS 

! • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • mercâdc)~ias'. .. 
Anno N. ClIPltll/: 405000 • - . .. 


~:':!~~e mg~ : Linha fpolis.-Rio de Janeiro ILinha FPOliS:RiO de laneiroI Linha Florianopulis- : 


~~~"ro "oul.o (:~ ," Escala lt~jl!~~~~~s.Francisco Escala São Francisco Laguna. • 


No InftTlo, : I_' Transportes de passsageiros • 

• e cargas. I Transporte de cargas I Transporte de cargas. • 

~ =. I.. 
ITrimestre lóliOOO iI I! . Paquete «Max.Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 «Max' Paquete 

A I di 11- .:;:Anl1a~ :. 8 e 

Oa ;!~~~:.~:~:;~;~:;;~::.!.. Sníua d.1~~)~;~::lc"k::t';a}~, 7 ~2 . ... . _dia~ 2 e . .. I1
dias e n 

= I_ Embarque do Srs. passagei- Saidas ás lS horas p. m'l Saidas á 1 hora da _, 
.FANTAS1ICO •.'. 

.\ ~f::c:.:'n:~o:ee~~ft~~:a~~!ZU .. ros até ás 22 horas das vcs- madrugada. • 
artIgo. a••lllnadol • peras das saidas . • 

q 
.. Ordens de embar.ques até ás IO. rd C.'lls de .el11.b.ar .. ucs. até IOrdens de embarques até • 

12 horas das vesperas d~s as 12 1I0ras. ás 12 das vesperas '. 
:~ • saidas. das saidas.O rei que : ..__.__... _. _... .__.'- ....... o . • .•. : 6:000$000u 

morreu : Observações: ~~eia~s~;Jil~~lt~e~~re~~~r~~~~· d~O a~~~;:~~~ri~e ~~1CC~~~: : 

• E' expressamen te prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 

HAGDAD. (V. A.) - Ohazi l . .. (d~ita M'!~~~~. (l movimento de passageiros e cargas é feito pelO trapiche silo á • 
 PREMIO MAIOR 

o rei do Irak. fallecido no dia 
4 do corrente, quando tinha a $ Para mais informações. na séde da • 
penas 16 annos e seguiu par3 • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke .. Muitos Premios menores a Inglaterra, afim de aperfeiçoa r " á rua Conselheiro Mafra 11 .' 30. _I
seus estudos no famoso coll rgio 

de Harrow. já era conhecido co
 Dif94.~~.fI.:..~~f~~~ .~L'~~4~~"~, )I::, ~11MPlGi.>'f.!IH;l1~~f~~~(~CIt{~'~~~ea..:
mo audacioso volante. mas guio • I 


ava o seu carro em logares ' de
 Contribuicão 1$000 
sertos porque não linha idade • 

legal para lirar a carteira de 
 Dr. Augusto de 
motorista amador, segundo as 

leis inglesas Paula 
 Habilitai-vos I In,crevei-vos I 

Quando Ghazi era ainda ra 

paz de 15 annos. o então re' do 
 MEDICO 
Irak. Feisal I. entregon · lhe, a ti· -- Doença. de senboras

tulo de experiencia. as redeas Partos 

do governo. por 24 horas. 
 -- Operaçõel -Ghazi. exultando de contenta · 

CONSúlTORIO 

e a sua primeira medida foi or Rua Victor Meirelles o. 26 

mento «tomou posse do cargo » Hão ha FERIDA que resista 

lO uso d.denar ao Grão ·Vizi r que corres as 10 1/2 e das 2 As 4 horas 

se todas as lojas de Bagdad e Tel. 1405 
 CALENDULA CONCRETARtl!>!deucla: VI~coDde Ol1ro 

\'iclrola que pudesse êncontrar. 

comprasse todlls os di scos de 

Prelo. 42 - Te!. 1355 a melhor pomada para feridas, queimaduras e 
Além disso ordenou que trouxes ulceras antigas 

se'l1 cinco carros carregados de 
 Não confundir com a pomada commum de Calendula. 
aHafa para o seu cavallo favori Exijam CALENDULA CONCRETA em todas a8 
to. pharmacias. 


O rei reisal, depois dessa ex· 
 SENTE-SE FRACO? Depositario nesta capital: P.!;iARM. STO. AGOSTINHOhiblção de aulocracia. resolveu Rua Conselheiro Malra-16 cessar a experie:1ci•. Tem lU, d6r .. 

Úhazi t era casado desde 26 AUGMENTEM SUAS CI.'•• I.' p,U17


de Janeiro de 193,1 com a prin :... TOME
VENDAS ENVIANDO , 
cesa Atiyan. filha do Emir Ali . e 
s6 viu a espõsa pela primeira !. UJIII CIfISDIIDOAS ENCOMMENDAS URGENTES de .1010 dIIS1" SlIvelr.vez no dia do casamento. Des· GONORRHEA CHRONICA 
sa união nasceu em 4 de Maio 
de 1935 o primoganito Feisal, Nâo desanime I A sciencia progrediu e há uma 
que, provavelmente, serà o ter NOVIDADE que resolverá o seu caso.vi. CONDORceiro rei do Irak. quando che' _ _ Max1mo sigillo. Oarta par&.: 

gar li maioridade. 
 FORD 33 

Vende-se um auto Ford, CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 
t.l~~ !9~:~~~t~~s S~~di:r~:t Ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;= 
com Pedro Mayvorme. 
120 8V-6Casa Electrica I Compan~ia cAtliança ~a Ba~ia.

vende medidores e 
installa os «quadros» 

para os mesmos. 11------------------ OB. DJRLMR MOELLNRIB Fundada em 1870 Side: BAHIA 
Preços modicos. Com prdllcll DOS hospltillaI 

Seguros Terrestres 8 MarítimoseUrOp2u:\ 

RUI João Pinto, 14 
 MEDIDORES DE LUZ 

CLINICA MEDICA EII 
Serviço garantido Precisa V. S. de medidor para sua instal- GERAL Capital Realizado RlI. 9.000:0ü0$OOO 

COOIIUltllS dlls 10 ás ·12 e ~ lação? Procure obter na INSTALLADORA Cepltal e Re~ervat' Re. 57.000:oüO$OOO
da! 16 ás 18 hOf83 

18 V.-59 1 DE FLORIANOPOLlS o medidor marca INSTITU'rO DE ELETROCAft. Bens de raiz (predloll e lerrr.003) RlI. 16.054:SOO$749 
SPguroll eHeCIUlIdoll em 1937 Rs. 3.169.677:154$1134VIOGRAPHlA CIJNICACh SIEMENS. com absoluta garantia. porque Curoo de aperfeiçoamento em Reeeil1l3 em t081 R3. 22.!i55:211 $090 

doenças do coraçAo (dlagnOll S!nltltroll pagos em 1037 Rs. 3.797:380$050 
((vende-se~~~~dc;'Ch~ R. Trajano, ~1 o melhorphone 1674 tlco precIso das mole8!la. car

discas por lra~d08 eJeatrlool)
~~:~' :i~fta~ôaá~!!~e~e r~fi~:. ;....r;o;;.;;.;;9_______________..;V~-_-;;.;95;...-J CLI~tA~EDORJ~~t:A00; Opera com as mais modicas taxas em 
~8, pasto para 8 a 10 ani· NERVOSO 

GABINETE DE ELECTRO todo o terrilorio nacionalmais, e bOa água. TERAPIA
Vêr e tratar com João Ondas enrlas. Ral08 aUra-vio-

Balsau Morro do Geraldo letas. Ralos Inlra-vermelhoe e 
(Capoeiras) E1eetrlcldade mêlllca SDCCtlrllal DO Uruguay. R~guladore8 de avarIas e Repre
79 15 v alt.-12 Df. JoaqUim Madeira Neves Laboratorlollle Iklrolllo- sentaote" Das prloclpllj~ cidades da Amerlca, 

EurOPA e Alrtca.Medico - Oculista PÍI e 'Rlpel Vlllica 
Formado pela Pllculdade de Medlcloa de! UDlver~ldade ~:à~~ ~~ 8~\'t~1 Y~dJ:;


do Rio d~ JllDtlro
Dr.lulcll Vilnna ~a~=,"m:nn~:Zo-=~I Agentes em f'lorianopolis 
-0- Trlllamtoto cllDlco e clrurglco de toda11 11.11 molestlall DlagnoaUco do Impalndlamo,

doIS olbosConaultÔrlo 'Rua Curso de aperfeiçoamento Da e3peclalldllde, com o dr. 0 S B 
J~~;P1Dt~ .D. 18 (80- Póulo Filho, DO Serviço do Prol. David S!lOIIOD, DO Has ,, ~:=lii=,=~ C A MRUAP I'Ellp SLCHOMIDT · ~.& . ......i•. .I••••.~.•..
pE . 0N. C .... ~ ;;........".'?,i,g=~]~~ d:~~ew: ,"" " r:Ô~'·~::.w:iIt!:. C:~:~é~a a:pu:r~i~::e!:~Z::~~:::!:!O s~~ e~:jcÍ:~~~dé j ~~~.I~ã:i~~t~ CaU4 POSt4~1~~ TeleP~lte J083~j!iuJ. TIL .AWANçA. 'I' 4e. Ao. pobre. - Eleillrlc1dêlde Médica, Cllnlc" Gl:flil 
Coanltu DO Ho.pi COD8ultas dl(lrl(lmeiJle das 16 ás ,1IS Fun. ~a,hadó, 6 F.-criptóflOli em ItQJahy, Laguna e 
tal de Cuidado. .. CÓ!':lSÜím>RIO Rua JoiioPIDtó7aob•. :reIéplí. 14&6 

8 boru ela lIWlhL I ..______________~I~S~Z~~P)~____________________________ 
88SI.DDCIA: ... ~c. lIIl_eIra N ~ i.. ,.I~&r.::o~l~ Blumenau. Sub-AgeDte em LaO" 

-

" 
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Dr Pedro Catalão Clíni~a ~édico' 
• 	 Clrurglcaf AlIO 
O AZEITE 
 das molestias da cabeça e pescoço


ESPECIALISTA EM
100CONTOS AQUEM~o~~~~~R~~9v~ 	 OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 

Consultorio: Rua Trajano 18 

Representante: A. Gonçalves Santos & Cia. Diariamente das· \O ás 12 e das 4' ás 6 horas 


68 	 30v-27 
F~==;;';;;;';;;;==;;;;;" '------'-----__I I(IDiversões Não basta um 

RADIO. - N•• ondll de 25.29 

mil. e 31.55 mil., • e.t.çio D.
 rosto Undo ••• 
vcntry, de Londrc., irr.diar. ut. 

noite o seguinte p,ogrlmm.. hor. · 

rio de Flori.nopoli.: 
 lodo O 

20.20 .- Notícill dtlPortiVlS jl 

em inglês e Nota••ôb,c o Mer
 corpoc.do. 

20.25 - O c"!!e de .r I;.r". 

Reuniio do .Opcn Air Clube». 
 deve ser 

20.55 -- A O,che.tr. Imperi.1 
d. B. B. C. Sob • rogenei. de 

(Ilhon Helfiw-ell . M.rch... ·O -Sino 
 be'\o ! 
d. lib.rd.de (SOUI.). V.I•• , Vo 
a. da Prim.vciro (Joh.nn SIr.USI). 

Ph.nt••i.. O Gigante Egoi.t. (Eric 

CC;I(~i) P••lüdiú, E.~ (L.fiir). Pi

trrelte (Ment.gu. Ewing) . Suitt, 

Ao Sul do. Alpes (Ern.t Fi.cher). 


21 .00--21.15 - Noticiorio om 

portuguê. (só n. Irequeneia GSE 

11.86 Mc/.). 

21 .45 - Noticiario em inglês. 
21 .<45 - Sign.1 ho,.rio de Grun


wich_ 

22.00 - Big Ben. Um Reeit.1 


de Lied.r po, Dorothy Helmrich 

(meuo' ,op'lno). 


22.30 - Big Ben. Fim d. tllns

missão GSE. 


22.30 - Tr.nsmillão GSB: Big 

6en. Notici.rio em e.p.nhol. 


22.45 - Fim d. t,.n.mi"io 

GSB. 


CINE REX - A's 17. 19 • 
20.30 horll, .Entre • honro 
lei»_ 


CINE IMPERIAL - A's 17 c 

19.30 hor... . A dupla do boru

Iho»_ 


Navios sovieticos para o 

Mediterraneo 


Paris , 9 - Confirma ·se que a 

esquadra sovietica do lIIar Ne- I 

gro acha ·se em pleno m<,viOlen

to, assignaland o-se a passagem

de varios navios de guerra rus

sos, através o estreito dos Dar

danellos, todos rumando vtloz

mente em direcção ao Mediter

raneo. 


"Mussolini festejou a 

sexta -feira Santa» 


STOCKHOLMO, 9 - . 0 sr. 

Mussolini festejou a sexta

[eira santa» . Tal é a eplgra

phe do artigo no qual o jor

nal «Socialdemokraten. pro

Iliga \ iolentamente o bom

bardeio das cidades albane

sas e repelle a8 allegações

de R(,ma de que "a invasão 

da Albania Ioi dictad!l 

pela preoccupação exclusiva 

de segurança•. 


Os jornais suecos accen

tuam que «ultimamente tres 

Estados ellropeus [oram ob

jecto de aggressão brutal ». 


. PIANO ~~:d;;~~o ~~ 
ocasião. Rua Deodoro, 33. Missa 

t 
107 10v-S 

Mllio R.mol o 1.
milia convidam • .cu.Garantias á Grecia pllento., .migos e co

LONDRES, 9 (A.B.) - In nhecidos pare ...i.ti 
formações colhidali nos meios rem i miss••m inten
omclals pela Transocean, an  çio i .Im. d. .ua
nunciam que o govêrno bri quorida lilh. IONE RAMOS,
tannico decidiu garantir a pelo tlln.eu"o do 1.° .nni
integridade e a independen · velllft. de .eu I.llecimento,
cia da Grecia. qUI ser. reud. il 7.30 ho 

Esta decisão será posta em r.. do di. 12 do corr.nle
prática nos proxlmos dias, (qul/t.-Ioir.), n. Igr.j. d.
tendo o ministro grego em S. Fr.nci.co. fic.ndo deld.
Londres, em vir!ude dos a ji .gr.doeid"s '0' que comcontecimentos da Albanla, perecerem.o piedolo .eto.
notificado o seu govêrno da 140 2v-1
atitnde de Londres. 

Campeonato carioca glórias do ruteMI barriga
Rio, 10. - O Bota!ogo ven- verde. 

~~~~a:~~~~stf::t~sPâ~ ~;L Waldemar Carneiro da 
cedo!': Carvalbo Leite ~ , Pe- Cunha 
racio. Paschoal e Alvaro; e O esportista Waldemar Car
do vencido: Roberto 2 eCos- neiro da Cunha assumiu as 
ta . Renda - 17:543$900_ 	 !uncções de dlrector technico 

O America, actuando abaixo do Avaby. 
da critica, foi abatido pelo ! • 
Madureira pOI' 4X l. O pon-! Espectacular victória 
teiro esquerdo do gremio su- I do Penarol 
burbano, Edgard, e~-~~!ensor I Buenos Aires, 10 - O Pe
do Juv~ntus, de Cl:lrl~lba , tev~ liarol, de Montevidéo, venceu 
actuaçao de8taca~hsslll~a e. [OI o River Plate, desta capital, 
o autor . dos dOl~ primeiros pela esnectllculal" contagem 
tento~ do MaduI'elra. - Ren- 'de 6 X·1. I 
da 9:/99$700. 
, A ~artida travada e!Itre oIGrande corrida antomo 
~!i~~~ne~=pá~ádoa B~~ful~~~ ... bilistica 
Renda - 2!:!:159$500. RIO, 9 - O Automovell 

I 

_ Clube do Brasil fará realizarI, Campeonato paulista dentro el!l .,!>reve uma ~~Il~
S. Paulo. lu. - Perante for- de compettça? Dutomobli!stt

midavel assistencia realizou- ca que ter.á como patroc.lD~
se, ontem, o esperado embate dor o presidente da RepUbh
entre o Corinthians e a Por- c,a. Corredo!ee de todos os 
luguesB de Esportes. Os co- Est~dos estao. aprestand~ os 
I'illthianos conseguiram der- seus preparat!vos de partida, 
rotar os lusos pela contagem e~pe!ando somente a com 1 
de aXl. tentos de Leléco. e mlssao ~o Automovel Clube 
Cartinho 2. do !?rasll que al.gll,!-s _Estados 

Os outros jogos do cam- envl~m a ?ontrtbUlçao pro
peooato paUlista aCCUSllralll metttda. II;h~ de que seja lJ. 

o seguinte resultado: Pales. mesma ~D1C1.ada . . 
Ira 4 _ Portuguesa Santisla 3; ,~á estao lDscrlplos .os . se
Santos 6 - Ipyranga O; e Lu- gumtes volantes. Dlstncto 
sitano 2 -	 Juventus I. ~:,d~~~laido ~~e:~i~n~br~~~~~ 

e Valeria Bacellar; EstadoO Vasco venceu em do Rio - Joaquim Sant'Anna;

8ello Horizonte Goyás - Luís Tavares de 


Beno Horizonte, 10. - O Morais e Arwando Donato;

Vasco, do Rio, abateu o Pa Paraná J . M. Magalhães; Piau· 

lestra, desta capital, pela hy - Albertone Silva Olivei

apertade. contagem de lXO. ra, Benedicto Costa Lyra, 


Miguel Pereira Corrêa e AI

CAMPEONATO ~i~anJ~~nd~a ;~Jv~UIO~v~~~: 
.. PARANAENS~ berto Jung, Oscar Bins. João 

CU~lttba, 10 - Em contl- Pioto e Olavo Guedes; São 
nuaçao ao campeonato da Paulo -- Artbur Nascimento 
~ederação Paranaense, rea- Junior, Roberto Tbery, Ju
~lzaram - se onte~, duas palê- lio Vieira, Caetano Sasso. 
.Ias, que termmaram com o Francisco Landi e Qnirino 
resultado seguinte: Britannia Landi ' Minas Gerais - Er
:{ X Palestra :I; Curitiba 4 X nesto ' Walter ,de Tbeophilo
Savoia 1. E' a seguinte a Ottoni)
coHoca<;ão, por pontos per- --;;~_.~~;;;;;;____~__~ I 
didos, dos clubes displltan- ~ 
tes: 1.° logar Ferr<,viario O I 
ponto; 2.0 Athletico 1 ponto; VA'RIAS I3.° Palestra, Britania e Sa
voia :I pontos :e 4.° Juventus 

4 pontos. 


TURF A Sociedade Beneficente dos 
CuritiIJa, 10 - Realizar-se- Sargentos da Fôrça Pública ef 

á no dia 4 de Junho, na cio fectuou, a 4 do corrente, o pa
dade de Itajaby, o sensacio- gamento da quanlia de 2:400$000 
nal «desafio» entre a egua á snr". Caelaaa Pereira Lessa, 
«Catbarina» «crack» absoIII víuva do ex-socio sub-ten_ Bra
lo das pistas paraoaEonses e siliano Simplicio Martins, recen
o cavaHo "Zumbú», na dis- temente fallec ido. 
lfmcia de 600 metro!' e 10 A 16 de novembro illlimo, a 
contos de premio. ~.A famosa referida Sociedade pagou, ainda, 
.parelheira» ~e Curitiba ?or- á Snr". VictGria Fernandes, ec
rerá com o peso de 6.8 1.'llos, nitora do ex-socio 20. sgt. Mo
enquanto o cavallo ItaJahy- acyr José Fernandes, fallecido 
ense levará «pellego». nesta Capital, a importancia de 

Ce!5o Ramos 1:200$1)00. _. 

Acaba de ser eleito Vice-I Amanhã, ás 19.30 horas, a 
presidente do Avaby, o des- Academia Catharinense de Letras 
tacado esportista Celso Ra- realizará liessllo ordinaria, em 
mos, uma das mais legitimas sua séde, á rua Felippe Schmidt. 

~---------------------------------,-------
Curso Catharinense de Madure za 

MATRICULA 
Achase aberta a matricula do Curso 

de Madureza, que funcciona á Rua João 
Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas. 

Os interessados serão attendidos:Ja 
séde do referido curso, diariamente, das 
15 ás 21 horas. 

R••idenei.: Phone 1565 
V-41 

(SSA 

43 

--. ... IVída SocIal I
UnlAO nAO" 

DURARÁ. 
 FAZEM ANNOS HOJE : 

Sras.: Marilla Ferro Barata e HomUITO mina da Luz Slurm. 
Srllas.: (acUda Oliveira e Marteta 

VieIra de Sousa. 
Srs.: Hermogenes Pires e Marll

nho Pereira dos Santos. 

TidfiS(üne, hüje, iJ udiã cUiniYtHsd " 
rIa da exma. sra. d. Nadyr do Ama
ral Ferrart. 

De(orre. 'hoje, o nalaiicio do ' nos
so brilhante conlrade 5r. Gustavo 
Neves, dlrector da Secrelariei do In
lerlor e JusUça. O iIIuslre annlversa
riafiie, que íaz pdfie da AcademIa 
C. de Lelras, InsUtulo H!sl. e Geogr.
de S. C. e Associação C. de Im
prensa, 101 por varIas annos redaclor 
do ESTADO, lendo sido através de 
nossas columnas que se revelou um 
commentarlsta de inconleslavel Pe!
<uciencia. 

I Passa, nesta data, o annlve!sario 
do sr. tnte.-phco. IIdelonso Juvenal, 
da Fôrç3 Pública do Estado. De ori
gem modesta, mas de admiravel lôrIça de vontade, wnsegulu, através de 
grandes sa<rUidos, cutllvar a Inlelll
gencla, alé conquIstar o mulo e o 
PÕSIO que hoje honradamenle des 
fruta, sendo innumeros os servIços 
prestados ã corporaçao a que per
tence. 

Faz annos, hoje. o SI. lovita Lis · 
boa, nosso estimado conterran,o e 
~ctlvo funcclonar:o do Tliesouro do 
Estado. S. S. ~. lambem, enlhuslasta 
cultor das lelras, dedicando-se, espe
cialm~~t~(,~~I!~~~~S regionais. 

O lar do sr_ Marillo Machado 101 -to 
enriquecido com o nascimento de 
um menino, a que loi dado o nome 
de Murllo. 

\'J 1\ .l,\l\T"~S 

Pelo «Monte Paschoal.. regressa
ram, onlem, a noite. ao Rio de la
nelro, os srs. dr. Diniz lunior e Fre
derico Dlnlz, nossos illustres conlra
des, o segundo "elles acompanhado
de s. exma. familla_ Seu bota-Iora 
foI multo concorrIdo. 

I 

IMarilio Machado e 


Normelia dos 

Passos Machado 


têm o p"u, de communiclI 

I 
lO. seUl parente. e pello., 

.mi9" O nascimento de "11 

primogenito MURILO, no 


di. 9 do corrente. 


Telegraphou a 
Mussolini 

TIRANA, 9 o 11_ 

Nehdi, presidente do Consê

lho da Alb.nia, enviou ao sr. 

Mussolinl um telegramml em 

que se leêm cstlS p.lav.s: 

c Há cinco Icculos " mãos
AVISO tinta. dc .augue pertencilm


A «RADlO IMPORTA ao. barb.ros. No s.culo. XX
DORA», de GERKEN & em nome da nat;ão it.liln~;elA. LTDA, unicos distri
buidores dos afamados ra vos apre.entals como o b., 
dios PILOT, avisa · a sua baro do occldente». 

clientela e ao público em 

geral que vai transferir bre
 Antes de sabbado as
vemente seu escriptorio, de saltará o «corredor.. 
pósito e laboratorio tethni WASHINGTON, 9. (U. P.) 
co da Rua Conselheiro Ma Personalidades militares lo..
Ira N.o 10 para a praça 15 cais revelaram possuir mott
de Novembro N°. 21, anti vos para crêr que a Alema
ga «AGENCIA PFAFF», nha invadirA Dantzig e o 
onde espera merecer a corredor polonês, antes de 
prelerencia de sempre. sabbado da semaua proxima,

collocando a Europa na im

104 v-12 mlnencia de uma nova guer


ra mundial. -' 


ExijalTI O Sabão 
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