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Duem éque qU61r 
" 	 ~ .o Está _do' 

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTAéATHÀRINÀ aguerra:e 
Director-qerente: Altino Flores o presidente Ro05evelt"di· mas no ambiente de paz que 

rlgiu um telegramniii AOS srs. se formar, e nessas discus
Hitler e Mus80llni, cuja cópia sões o govêrno dos Estados 

ANNO XXIV Florianopolis-Segunda-feira. 17 de Abril de 1939 N. 7641 	 [oi enviada, tambem, a todos Unidos tomará parte :10m pra· 
os palses civilizadf\s. zel'. As discussões que te· 

Nesse telegramma, que é nho em mente referem-se ao 
longo, faz o presidente norte- modo mais eIlectivo e imme

ConsidersMse immi-'Os elhiopes massacram A MERENDA americano um appêllo áquel- diato pelo 'qual os povos pos o 
les dois cheles de estado para sam obter allivio progressivo 
que considerem o estado .de1dorardO esmagador dos armanente a .dhe!ão uma guarnição ilaliana ESCOLAR alarme em que vive a l1uma· mentos que cada dia os torna da Turquia . nidade, esmagada pelo pêso mais proximos de um desas· 

DJIBUTI, 16 - Informa-se que ethiopes a O sr. Agamemnon Ma- de armamentos formidav. eis 6' tre economico. Simultaneanumerosos 
galhães pôs em execu- ' á beira de conflagração geral. mente, o govêrno dos Esta·LONI?RES, 1~ -:- Segundo Itacaram I estaç~o ferrovlarla de Mejjo. a 70 kilometros de 
ção, no seu Estado, uma Em seguida diz: Idos Unidos estaria preparadoAnnunCla o dlarH) ~Star•. Addls-Abpb, matando a guarniçeio italiana e Incendiando providência que já ha- -Está v. ex. disposto a dar para tomar parte em discus

denttro dde pouco~. dias TO I05 edlflclo, i~clu,lve os deposltos de munições e alimentos. via dado, no Districto garantia de que as suas lôr sões tendentes a encontrar o
~~:e:~~iad~ g:{:DI~a:lat~:r~ F.ltam por~O/!nores . F@deral, apreciaveis re- ças arm8das não atacarão ou Imodo mais pratico de abrir 
contará com o apôio da sultados, acarretando inv8dirão o territorio ou as caminhos para o commércio 
Turquia. As negociações ten· sympbatias para o seu possessões das seguintes na· \ internacional, alim de que 
dentes a trazer aquelle pais criador. Queremos al- ções independentes: Finlandia, cada naçüo da terra possa 
para o seio de Londres pro· ludir á merenda escolar, Esthonla ,Lethonia, Lithuania, comprar e vender em igual· 
gridem de momento para rt:presentada no copo Suecio, Noruega, Dinamarca, dade de condições no mero 
momento, succedendo-se em de leite que era distri- Paizes·Baixos, Belgica, Grã, cado mundial e tenha garan-
Londres e Stambul as con-/ buido aos alumnl's dos Bretanba e Irlanda, França, tia de obter materiais e pro
versações diplomaticas, po, estabelecimentos de en· Portugal, Espanba, Suissa, Li- cuctos destinados a uma vida 
dendo-se contar com a 8S ' sino público do Rio de cehtenstein, Luxemburgo, Po- eeonomica pacifica. Ao mes-

Janeiro. ionia, Hungria, Rumania, Yu- mo tempo, todos os outros:fIit~t:r:ntr~e ~mdOr~onp~~~!~ I A iniciativa esteve em goslavia, Russia, BlIlgaria, governos, que, além do go
semelbante ao da Polonia. vigor (diz o .Correlo da Greela, Turqula,lrak, Arabia, vêrno dos Estados Unidos, 

O eStar» affirma que na Manhã_) durante um Syria, Palestina, Egypto e estejam directamente inte
proxima reunião do Paria· anno apenas, salvo en- Iran '? ressados, poderiam empre
mento, terça·feira proxima, gano. Apesar da hoa «'l'al garantia deverâ ela- hender as discussões de .na
o primeiro ministro Chamo aceitação tIue teve e ramente r eferir-se não só a , tureza politica que conslde
berlaio dirá algo catego dos elogios que desper- época presente mas lambem rassem necessarias ou dese , 
rico a respeito, sendo possi  tou, cedo desappareceu. a um fütt;ro Bufficientemente javeis. Reconhecemos que ha 
vel até q!le annuncie o con Agora, reapparece em longo para dar toda opportu- problemas complexos mun
sentimento da Turquia em Pernambuco, com os nidade de trabalhar por meios diais, que envolvem toda a 
participar da [rente contra a melbores resultados. pacificos em pról de uma paz humanidade, mas sabemos que 
agl{ressão. Segundo noUcias dali mais permanente. Consequen- o estudo e a discussão del-

Diz ainda o mesmo vcsper procedentes, posta em temente su!!giro que vossa les devem ser leitos numa 
tino que, uma vez aceito o prática a medida no excia. entenda a palav1'8 FU- atmosphera de paz. 
cOBvenio pela Turquia, Lon mês de Outubro, até ao TURO como applicando·se a 
dres tratará de allicial' a fim do anno lectivo ha- um periodo minimo de não-
Bulgaria que se acharia in· viam sido distrlbuidos, aggressão "arantida - dez PIANO Vende-se um 
IUrectamente ameaçada pe · em copos, nada menos annos pelo ni'enos - um quar- por preço de 
Jas expansões. Como as de 22.706 litros de leite to de seculo, se ousarmos ocasião. Rua Deodoro, 33. 

pasteurizado. E é inter- olhar para tão longe no ru- 107 IOv-9 
DÓ. DE ESTRELLAS de HOLLYWOOD ressante observar que, turo. Se tal garantia fôr dada 
CAIEÇA? 	 reiniciadas as aulas no pelo seu govêrno, tt'ansmitli 1--'---- -----

Cc:::!:::!:: :: .:::~ _ 
As 0, 11'"11,,, ,l ~ iloll ywon,l <l",lo por milh:U'o5 <lo dcntis- . ~~e.i,,~~_t!r!_~ .' _ _~= ~:~oi~~~d~~\~~~n:;e:~~o~~: Morto I~_!!e.~? _!!, a~, d!	 flechldasn ~a
. ab"IH '1110 a pcp\!laridad,' oi'" ta. , ,I('vi,;o ao 'cu I"";";' ,10 d-e log-o~ -qu~e a -distribui. Idas e simultaneamente inda-I Rio, 16 _ No Pará, no Alto 

ENO ~~:. ~~:.I,'~~o' I;: 1~:,:':~2,~'t~~a:;:,: '~:;" ;;: ~~~:.II:II' \('1'I1:lIh'il'll lllen le 1I0t~- ção da mercnda fizera, garei se, como cstou razoa- do Paclljâ, os indios paraca
con"c~ \1 ê eo lll dclll",ln' ilhant.c< augmentar extraordina· velmente certo, cada uma das nas, conbecidos por sua in
eaivos. A S"";""''' , .. mo,,;;; po- KoIYllo< l,,·o<ln7. lima Iim- riO!!8 matr!CUI9$ A a DaçõeR acima e!l!!1lmeradas dole B!mgui!!8ri9, atacaram 

Preso, em Alegrete, o der,,' lol' d"ntes 8l'ilhantes c [lczn melhol', mll i. enioaz " é frequençia IlOS grupos , <\.~ relJl. por sua .. Vl)z,.,.garantia ~ grupo d,e .. trabalhadores 
alemão Jacob BUck alvos n",,,,l1oKolynos, o creine nú,i s cConomico. Expcí-imcnf,, ' escolares. Ilden'tica, 'p'oÍ'quanto a trans- de c8stanhais a nechada~ . 

dentol ,,,mIemo, l'ccommcn- I<olynos. missão de garantias recipl'o- Muitos trabalbadores fICa-
V CANTO LEMBRE·SE um CENTI- --------- cas, tais como as que men- ram feridos, vindo um delles 

so tambem Com 

AI,EGRETE, 16 - O dele· DêNO OEN ao 'cu METRO ~ BASTANTE 	 cionei, trarüo ao mundo aUi- de nome Pedro Gonz8.ga. a 
gado de pOlícin desta clda SORRISO com KOLYNOS EstAs trIste, mllo 8110r7 vio immediato. Proponho que, fallecer em consequenCla de 
de, dr. Demenciano Barros O CREME DENTAL TeDS brODChUef se forem dadas, se discutam ferimentos causados pelas 
de Morais, recebeu um tele· Anti,ej"ko Bsl4s com tosse immediatamente dois proble- flechas. 

~~a~!!:~~ p:!at~~!~ã~u;er;~~~ 	 I ~YNOS B' lei de Nosso Senhor, ••••••••••••••••••••••••• 
cedia de Santa Maria, se des- .. Sé te salva !l CONTBITOSSB! • 	 • 
tlnava A Uruguayana, deven· 	 • • 

dON~::::r dae~~~cho, o chele Mais tropas frlnceses : [~ 1 1111 : [ • )I =4--J : 
~e!~~md:e~~~e~adcOomKa~:~~: - ----------------- reforçarão o Marrocos • • 

Çao da Viação Ferrea para Conflicto entre solda- A Polonia faz nova PARlS, 16 - Estão partin , • DE SYPllILITICOS • 
entender·se com um passa· dos e marinheiros convocação do numerosos destacamentos • • 
geiro suspeito que viajava VARSOVIA, 16. - A Po- ~:r:lle °a ~~~~çca~s· r!f~r~~~:o • EXISTEM NO MUNDO • 
~~~:~~~~~o comboio, sem do· LONDRES, (V. A,) _ A A lonia convocou . nov~s. clas,- consideravelmente os seU8 • • 

,i Ao encostar o trem á gare gência Reuter em tele!-(ralUmn s.es para o serviço mJ!l~ar, a- elfectivos naquella possessão, • Morre diariamente grande • 
lotai, o delegado deteve um de Changal 8n~uncia que ~u . ~m ~rd:àl~~:~t!~é~C~~~:~~ tem por objectlvo exercer. número de sypbiliticos • 
Individuo que declarou cha- rante um conrhcto entre cer- e ~ . - O pressão sôbre o Marrocos • P b t h'I'. 
marse Jacob Buck, de na· ca de 40 fuzileiros nav~is i- um mllIJao de regulares. S espanhól, si o geutlcal l!ran ara com a ar 8. ayp I 18 
clollalldade alemã. Interroga· talianos e um pequeno num e- reservistas jâ e~ta".am em co não resolver a retIrada • é um dever imperioso • 
do arrtrmou destinar-se ao ro de soldados e marinheiros treino ~ua~do fOI !~vUlga~a immediata dos soldados ita- • usar o •

lUruguay e proceder dc S ingleses, americanos e fran- a n~t c a e que a eman 111 !ianos que se encontram. • 

Paulo onde trablllhava Dum~ ceses em um clube nocturno haVia cOtnce~tra1° trtOI?BS e~ presentemente na Espanha. •• I~ - t.~-"I ••__ , .. ••
~~,_
lavou;a de café. Em virtude de Nankim, 12 m!lrinheiros tr~s. P~~igsda ~u~~:ae~~~un. 	 -..... ..:~ _ -=~~ ~ 
de não trazr com sigo nenhum fr;;nceses, 2 amerICanos e 4 ~lnlst . d 18 19 
documento Buck loi detido. Italianfls, além de duas br.l- cl02nO que os J.ren~_ e s~ndo Dr. Manoel Pinho. 10 .11 DH VIITE DIAS 1I0Tl-SE • 

I 
' larinas russas, foram feridos. e annos J es ao • 10- 0 aangue limpo de Impl\l'eZU e bem eltar geral. • 

Os lutadores damnlficaram recrutados. -. Doenças de lenboras - Parloa. 2°-Deaappareolmento de manlfelllaçôea Clntanesa de • 
(I.rno G. Gllletti completamente as installações As inro~maçoe8 dizem que -vICa·JID~rclan'mrJ:~I~~:;~el- • or'ge~o~E::'p'paoa.rec,men,o completo do RHEUMATISMO, •

do estabelecimento. gran~e numero de tropas ale- d d bUltl 
mas lá cbegaram a Lauen- de g\andulaa endocrln... • dorel :o~~.~:::~or.::~~ó :a!U~~taoO:' aypblllllcal • 

Advoqado berg, que está defronte do CONSULTORIO: • e de todo. 08 Inoommodol de fundo aypbUltlco. •1--
i. 	 A população de Tokio porto polonês de Gdyoia e, Rua João Pinto, 13 (sob) • XIR 916;-D-.Oo aapPo8arêolbe0-ogoamBlargOOlnelenIlIoIDalcon'peerfmOIJI01uporellao .o, EU. •" 'I<. Fellppe S<hmldl, 9 (sobr.) TOKIO, (V. A.) - De acôr- tambem , a poucas milh.as da Phone 1595 • ta a, Ite OQ 

Phona - 1468. do com o recenseamento de cidade livre de Dantzlg, a RESIDENCIA: • de e.~l!3:II~"!:~:'bi~o~'!.ela08J;:s!~:~::~ggsc:.~0IPI1al8, • 
1938, a população de Toklo SChnidenuehl, em frente da Rua José Veiga, 186 • VIDROS DUPLOS Já se encontramá ven. 

110 15v.·.II.·9 é de 6.830.523 pessoas, o que cidade polonês8 de Bvgdosz- PHONE 1.199 • da contendo o dobro do e custando lO'é: 'Z. " : 
. . . colloca a capital japonesa cz, e na SlIesla, na região • nos dois • 

A Ruaala auxlhrã a como a segunda cidade do fronteira á ciliade de czes-I~~7~OP~'~~~~~=~~~1 ~~~~~~~~!!~~~~~ • 
~, Esthonia e Lethonia mundo em população. tochowa. Demonstração anti-ita-

RIGA, 16 - Circulam ru liana 
'morei, nesta capital, de que I----------------------01 CASABLANCA, 16. _ Os 

re~:o~:~~ ::~j:~~II!e:~II:;:; Dr Joio de ArauJo OLHOS, OUVIDOS, nativol muçulmanos realiza- ROMA
I. Bathonla e Letbonla, no 1 · 	 -NARIZ, GARGANTA ram uma demonstração após~ . cuo de denal nações lerem aI orações na mesquita cen· Roma; 16; c:(U. P.) . Uma bomba que .e pre
aggredldal pelol palses tota- E.pcclaUIÜ do CanIJo da Sa6da - Aulatanle d. prof. SanlOn traI, acclamando a França, e sume,ra d«h ;c e ",nlte, destruiu totalmente, um 

' Iitatlol. Segundo os mesmos (onsull.s dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Vlclor Melrelles, 24-Tel. 1447 geriItatanllda~ cAbaixo a Alemanha posto ,Ji:t~If3,R,h&~lco, quebrando OI v idro s de to
rulilórél, 'ol . doll governos '------------------____......:1 -. das as 'Ianellãs em um ralo de 400 metrolviaadOi .·pelo al1ll:l\io teriam - Nulilerolos manlfestailtils, eV " ' , 


cc', 'relpOiidldo , áffli'lilativamente, que traziam ,. cmacarrã(\» pen- approxlmad.mente, 

';; " Bata ,Doticia,' causou sur- " dente do tradlcl(j,DÍlI«djebala~ , .. .' lJma p obre mulher, que ,. encontrava pro
"!..@pr''' 'ier81aqul, E.iltretauto, li ' '-'. tenlarim alca ~r a ~é". ~.e._, " d!, ximo I do I.0lar da exploslo, perdeu os s.ntido..
' li 11' 	 . . ·

ap..., d, Dlo bater 1I, lmeD· Dr. Ar.inia iI.vares -__ .il.· . CODIU,lldo di I UI, no ;, que .endo racolhlda a UI\" ho.pltal. 

lido orudal, DO. molot poli· - - rVo.rralmOlImO!..eddo.rll.ollraP41tal!e.olfc;~I' A poliCia procura pr.ndar um cyclieta. que
I001 r la- que Dada trn. Clrul"jllo-Bepeci;UIta AIllItMII 60 _ SIuoI ,- '- - h 
t 1 ad·'aJl.u ..pberll ~ (-'ta. .. '0 k ti a" 16 ,. " - JeIe PIM.. 7 .. - Tal. IW DIII"o., crtUGalldo a OC~Up&. foi v l,to quando dalxava o po.to tel.p onkof':.:u ,.:;'lto. çlo 1ll1111la 111 Albula. pouco ant., da .xplo.lo. 
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o f8TADO':...Se~da- fetra. 17 de Abril 4e 1989, 

. Si V. S. vai comprar PerFumes, Lenço"Cir'lt()5, 


Roupas de Jeney, Soutiens e Artigos para presen BARATO VENDE
[A~I MA[(D~n I A •••• CASA QUE MAIS 

te., veja a nova colecção que acaba de receber a 6- Trajano - 6 
_____. _ .......__, _ 0.....,,____·····__· 


Ç[~ rapida paql as mülltê! --'----
fráqs.magras,Í1e~psas 
eesgotadas ! 
Como esta enorme planta 
do Oceano Pacifico suppre 
de IODO AS GLANDULAS 
DEBILITADAS e proporcio
na novas energias e um 
augmento de peso de 2 
kilos em 1 semana, sem 
o auxilio de drogaslApotencia aerea ~as gran~es nações 
Ei9 nonl.!l f'Rpl·rJtllçn~ ['1111'11 milllll1't'I'l rlcn ranho ups;;a pri'ciosa slllls!:ml'ia 

di! llI11ltll'reS p IlIlIlwns rra('(,". [l,tI!io \'iil.ulp {'onti'm CltKI \"i'Zl'!'Õ IlHli'i iodu 


Paril, da United Press, por r o sr. Eynac informou que UU!'; c "lIlllgrml de ruU'CL'IIÇ'Il", tO um tIU(>Rsosb"ns,atéhulloncl)consil!PI'II 


Via Aeréa) - Noticia-ee qUE' a potencialidade actual da a producção combinada iia COILI o 
nc~'(} u!t'nto para aqu('Ue;; cuja:;; (,;lCr~i:l:> dus u. md:ho:, fente de iudo natum!. 

tie l'ligObu'am ('xcc:-;so de tmbu 6 comprimidos de Vikelp contem n::ü~ 


a construcção de aviõe.s bri- França, em aviões de primei- lo-alemã é de 900 apparelhos tormmUII fucillllcllte 10UO ~A1'URAI. que ki[os dI! 
lho. c se irrita\'I~ls tio 21S 

tannicos attingiu a cifra de i ra linha, é de J.500; a da In- todos os meses. t'spinllTn', oue Memprc indil'lposto!'l. A ~ciL'llcin nHirmll Ei29 kilos de Illf<lcc. 
IluC'uprincipulcauslldps;;lISnUlIli1t,,.tu Experimente Vlkt'lp ulIrtlnte ullIamil unidades no mês de Mar-' glaterra de 3.000; a da Ale- AU,m da pr'oducção propl'ia ções Ile ['s~otnrnellto rt'sidl' na F.\I.TA sernnna. npenfll'l, para t~onn~neer'sc tio!' 

ço último. confirmando os manha de 5.000; e da Italia a França e a Inglaterra com OE TOnO NAS ULANIJl:'LAH. QU(!lHlo ~em;. henericos cneit(\~ sot)j(~ o orgxnis
t'stnshmccionU!Illlml,ollJl'Ihof uli!1lt'nto mo, V(lr(l, com n1C'grill.(·urll"l'll· museucalculos oUiciais franceses e da, 1.000, - porque esse últi· praram 1.700 aviões nos Es nuo é npro\'t~iI!lIl(l p(llo org-ani"nlo, E o tosfiolidos venccrem 11I1laKrf'Zllde:;eu

apoiando a argumentação a- mo país utilizou nli. Ethio?ia tadol> Unidos, os quais serão rt'~lIltado disso t! o cansllço. 11 ~;!:t~!'t·7.n, corpo, Expl'rill1ente. Seu Illcllictl IlPI'I'O
a irritabilidutlL'. o eSg'otallll'nto~ varú t"*' trotUlllcnlo.!ta pessüa;;'luc 

A glanduht nmj~ illlf'Qrtnnt j , -" (>11\
presentada á Academia Di- e na Espanha um total de entregues brevemente. pngordnm :! kitn!'; unm Sl'lllal1:t. 
plomatica Internacional pelo 2.000 apparelhos de bombar- Portanto, si continuar o a que controltl o [l{'~n c a \'italitlutll~ _ Vikelll custa pouco. COlllecí' ti u!'al,o 

ex-ministro da avição de deio, dos melhores que poso ctual indice de producção, o nilopódeprescintli,'dcunmcerul[]{;"" hOj(lIlU'SIIlO. Á \'entlll em tUllns li.!! bõa:;; 
de iodu - de 10110 XATIJHAI., ..\SSI plmroltleim: e tll'(Jgllrill!'t.

França, sr. Laurent Eynac, suia. bloco democratico contará :lIlLAVEL - Qm' nau dt'\'(, :opr ('OilfU]I· 

quando declarou que. si se A França augmentou a pro· em [jns de Julho proximo lIitlo com os iudurl'tos. muitus H!zes LABOlL\TOIUOS ASSOCIADOS 
toxictls. Só flatis[ll7.l!ndo o orguni"[JJu l'O/u IH) BI{J\SIT. ).TUA.

conseguisse exceder a pro- ducção de apparelhos, de 3f) com os reforços dos Estados !l. qUlllltidade de iodo tle tlUe necessita. Rua l'llullno FernuIHI~to!. 49 
ducção ítalo·alemã no verão, em Dezembro, para 90 em Unidos, com I·L400 aeropla é possh'cl munter perfeito o Pfluilihrio lHo de J'lIll'il'O 

du metabolisnU}-proc('~so physiolug:lcoa França e a Inglaterra re- .JRneiro, 150 em Fevereiro e nos, dos quais 9.000 comple peloquulosulimcntnsdiJ,teridosfictmns

cuperariam o dominio do ar 200 em Março, acreditando-se tamente novos. Os Estados formam em CUl'lWS c mUllclllos rijo". t'm jÚmpú:'Ju1ÚJ.f


DO\'llstorçUficencrgius. ,Segundo os calculos oUi- que em Abril attingirá o total totalitarios possuirão lG.600 Paro V. S. oblor o IODO ;-.'ATE.;RAi,
ciais franceses, que deram de 300, e o de 500 em mea- dos quais apenas 4,000 serão em fórma cOO'o·cnientí'. conccntra.da e 

base ao relatorio do sr. Eynec, dos do verão. novos. como mais 
assimila\'cl - tome Vikelp -" hoj(' reco
nhecido, Ilni"cn;a]mpllle, a VIKELP 

~~;rt~~~c;fca~~ ~1~1 Liquidação da firma 
acção da Inglaterra 
WaslJington (V. A.) - Foi F. Villen & Cia. 

recebida com grande satiS-1 
fação, nesta c~pital, a noticia A MUSICALde que 8 Gra-Bretanha con
següiu leva.r â. Grecia o u _ __ _ 
Rumania ~ uma alliança, a!im l O liquidante da firma F. VllIen & Cio., devidamenle 
de pr,eveDlrem. ~~ aggressoes ilutori2.acto pelo M. M. Juiz de Dirl jiO da I! Varo, convida iI 

dos Estados faSCIstas. .. odos os inleressado:! D~ compra de alivo da menclonilda fir-
O~ observadores. pohtIcos mil 11 IIpresentarem sua~ propo51~~. 

a~tnbue~ grande Importan- Desta dllla em deante foram re31< bele<:ldils il3 vendlls 
Cl~ ao facto de a IDgl~terra de todo o estoque 11 qualqu~r i[)tefl~s~ado. 
eS.ar .c?Il0t?ando o movlmen- Em se Irat~ndo de uma liquIdação,. os preços de ven
to anti-fasCista, bem com? o dll são os mais vanta!osc,s p01l8iveis. . 
pl~no de segurança ~oIleC!iva, Entre as mercadorias à venda estã,,: ins1rumenlllls de 
aCima. das necessldade~ do músiclI, cordas para in31rumeoros dive~ws, mÚ3ic(lll, ràdlos e 
ImperlO. Ef!s~ fact? vem ao~~ todos os seu~ pertences, b;ciclet~s e seus perlences, harmónl. 
gurar a c0!ltlnuaçao ~o I.lPOIO cas de vários tilmanhos e prêços, disco~, ap~r~Jho~ de falos
6 sympathla da. maiorIa do viole!a e infrll' vermelhos, móveis e utensllios, ele. 
povo nort6-amerlcano. São lambem coovidodus lodos os devedores da firma 

a saldarem os 5eus débilo5, como, llinl!(I, o~ que ali pOS5uem 
instrl:lmentos para consertos a Irem buscá· los mediante o paga
mento desses serviços, sob pena de, liqUidada 8 firmil, seiemRatos, siml os mesmos vendidos, o S,ORRISO é lima condição de 

Medicos iJ/ustres Gatos, nãol Floriallópoli~, 3 de Abril de 1939.Yicterià. E' um iudiee de sUI"'rinri  CARLOS E. FREYESLEBEN"'C e 8l1ude. l\lantt~nlu.l a SUIl s~ltlCle O recommendaln: 

•••• soni.o com Bioloni.c·() 1~"'ont()llrn~ 
 A Municipalidade cario· 128 L1q!lidaDte. 15v-l0 

AlIesfo ler empregado com os lIIeca coniinCia dando caça aose ••ie cem.pleto fortifi"uJlte~ bcnn pn
IIwres re""lIados TIa c/inica cigatos, os quais, em segui.. -.4"8 a8 ooade.. O Biolonko },'011 ril o preparado B!OTOIVICO da; sãottnfta graças a uma formula de alto eleçtrocl1tado~ e 
FONTOl.'I1A. cremados. Este tremendo 


1Inlrl a. forças, regenera o s:tnglU:. 

tal.r 5cientifico, obre o uppetil,!~ rcs

(a) A. Austregesilo castigo só é imposto aos 

'-t.tece mU8culos e ner,:,os. Sua ac I'rof. da Faculdade de 
 bichanos reconhecidamente 

....õbre o organisDlo prOl'OCR turnhelll Medicina d" Rio dr 
 vagabundos, incapazes pa

......or BAsimilat;ão dofol ulinlcntos. Janeiro. 
 ra o policiamento e exter

V"iNblOD.ico FontolJra~ para ter SCDl sa
minio dos ratos ... Não 

pre um .adtlavel sorriso de oJllhnismo. bemos como e por que 


maneira se póde chegar á 
conclusão de que este ou 
aquelle gato esteja incursoBIOTONICO em semelhante pena de 
morte, no Hospital Veteri
nario Municipal do Rio.FONTOURA O facto, porém é que até 
agora já loram executados 
250 gatos. 

Quem deve andar lam ~ ..~1IUliI~~ bendo -se' de alegria são os 
Ouçam ás 4as. e 6as. feiras, ás 21 ratos, cuja propal:ação as -; -telesume proporções alarmanhoras, o Programma "Biotonico Fontou

v 

tes - pondera espirituosara.., na Radio Cultura de S. Paulo. mente a «Gazeta de Notí ,-e~P,1 ;, 14 ':y._______ ~_ ..
cias•. Caçando-se e matan
do-sp Oi gatos, mesmo os , A faUa de vivacidade. a tristeza ou s0

tidos por vagabundos e bretudo a lOdolencia que torna o trabalhador 
incapaz de produzir o que se espera delle - , 
e que elle. de resto. póde dar - Pre

declarações de amor, os !JUÍça-Vicio; é peor: é a Preguiça-Doença. a caracleris
fiRID:A que resisti It.§;~~~~:~l:~ qlle só saibam, durante á ~ 

noite, fazer tumultuosas não é a 

da estrada geral Estreito-La
.0 uso d. lica da, "Opilação". da qual é um dos symptomas mais • ges, na localidade do Barra· ratos acabarão assaltando, 

expreSSIVOI. ~' 1~",'''',_~"" -.*,~1.'!a.'"cão, com uma xarqueada, 4 sem cerlmonia nem receio, 
~ Para combater essa preguiça doentia. basta tomar~.~LENDW.I#A. Cq~CRETA boa8 ca8'8S de moradia com a população carioca, si 
a "Neo ~ Necatorina", que restitue ao enfermo a saude. e 

Wóeraa &DtI,.. ..... , a disposicão para o trabalho. . 
ailllelhor .,omadapa.ra feril188,.queimaduras e água encanada,· tendo ullla esta não tomar, a tempo, 

dellas instalIações para .ne medidas acauteladorlls, pa
Mio 000hIndlt c.... pomada coatmllm de. Calendula. gócio, galpão para pouso de ra um combate em regra a àicion~d~e~~~~;!~~~ar:s~: ~~':!I~d~i..~~e;~:~~~':tn; iBId)am CAL8ltDULA CONCRBTA e. todas .. tropeiros, e.atreb&rla...optl~ esse.~. perigosos roedores 

carbono 'em Baluto sOlido e optimaménte ' loiéiadoj:liloph&naaclu. CJue,al~mdo mai.s, são organismo humano. : ~_ _. -4:'-:~f:,D~~~f::h:eJIiJ. poffiitlOrtl de.pulgas . e de DeJ*ltal'lo 11.... u.pllal: PJUR,IL STO. AOO8'nNBO - Tratar com Nlcol.a Ali· mkroMoI cl~enferml~adésa.. eouelb.tro IbIra-ll NEO·Nú.ECATORINAtoalo KrelHr, em AII'l'llDa como I pu'e búbõ ItI, 

'-____--------___...11(8. Jolé). de. -, 
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.0 ESTADQ" ESPORTIVO Vale a ·... pena comprar 
Suqqestões technicasl Agora já que t~mos nu-I um ca:tro !;~e ' «sequn·

sôbre natação ~~!l~!~Su';::~~~fl~~caó c~:!~ 
Tendo lido há poucos dias currente colloca-se na bórda, I da Dião))? 

nas columnas desle jornal dobrando os dedos dos pés
.Â. as suggestões. que eu mes· sôbre a mesma ~fim de fir- Em nOllo artigo antorlor (Como Ip6de dar e, finalmente, o lea nlGr 

mo apresentei sôbre a cons· mar o salto; llexlOna as per- 18 oompra um carro de 'Ieguada relatIvo. Nelle artlKo referlmo-nol 
trncção dI! nutuantell, achei nas levemente e dobrando o mio.? l. lunerlmol OI examel a mala parUeularmente til peQ&l prla· 
aI mesmas. «excellentes. e co~po para frente de fórma 3::41 ~u~:lt~:~o: a::.:~r:lv~~ I~r~! ~~r~u~~,!,O;:I :mU;~~II:~I~~
creio que fUI o .unlco. Não é Ia. fICar o bU8~0 no plano ho· do para chegar a uma cOlloludo re- dlr8CQlo elc~ NJte: reoomendar-Ihe
preciso rir da mmba .modes- rl7.ontal; apola as mãos (vol· lallva ao seu eolado aclaa1 de con- emoa aUendertambema oulrol pon. 
tia,.. Mal que a. idéia não é ftadas para dentro) sôbre os aervaçllo, kllometragem q"e ainda tos que declllTamenle Influem lobre 

• 

Este I1liUionario ~r 
isa econOI1l1Z 
~ autOI1lovBl 

com seu 

mA, não é mesmo; eu e xpli- joelhos e fixa o olhar no a vida lutura do aulomovel: o .y•. 

co porque, provando os b!!· I ponto da chegada ou vira- - tema de traolmlnAo de força: a em
neflclos dêsses aparelhos. ' da e assIm aguarda o signal. pôs d ao grande arqueiro Ju- ~r~il':~~cI!1.~IX:r::re~~c:a~v: 


a) Quanto és saldas: A' voz de «attenção., Hexio ran yr. . ser experimentada para lerem verl· 

1.• - O salto ce partida não na mais as pernas levando BEM tr~mado e contando llcadas duas cOOI&8: .. eDista .aa
é feito. ao nlvel da égua e, os braços es~endidos para ~fi~e. °l~lI~g~ ael::b~ft~s, re~ :~~e~~l~a=:t~~~~e~ud:e e!:a~:' 
lim, aCima deste, para faclll- trás , sem deSViar o olha~ do t dI' ; 111 t ç fi P Bele ultimo ponto se verifica alllm: 
tar o salto. . ponto antes fixado; ao etrro», en e aze~ r lan e gura apérle o freio de mllo. palie as en
2.0 _ Têm um estilo pró- 2" no maximo após a advêr- na c0ll!pehção a realizar-~e grena!!ens da caIxa de mudançal 

prio que resulta em maior tencia estende.se completa- nos primeiros dias do mes para lercelra (com o carro parado 

rendimento e dalIi a neces· mentl!' dando impulso de per·· d~ r.~alo, na Capital dI!- Re- ~ ~e:~I~~r ~~arm~v~~~~~} :m tent~ 

Ildade de Bua prétlca para a nas e braços, caindo na água p~bhca, onde d~verão IDte~- Immoblllear o motor. /l.' m~ldaVá. 

bomologação de recórdes, não em mergulbo e sim de vir. represt>ntaçoes de 16 ml- a embreagem fôr engatando, OOn
tratando-se de competições «prancha», o mais longe pos- limas estaduais. Volm aocelerar gradualmente o mo· 

oHlclais, sob pena de aacrl- aivel. O resto fica a cargo - ~C::-,j ~: t:~t~&:S~p!.:e~~:~I.~e ~~ 

ficar as performances de nos· da aptidão do competidor, do Ca~peonato Sul Ame- movlmenlo. pOder·ae·' loaclulr que 

S08 athletaa e conseQuente- seu estylo e da .vontade de rlcano de Bola ao a embreagem eltA em bom "lado. 

m~nte o esporte. vencer». PIA' . Cesto :~~fu~~~:!:~~0;,~::'°Om80:~rJ~~!~ 
3. - Obedecem a formB;s RIO, 15 - Perante grande do pedat da embreagem. a embrea
universalmente esta belecl- - o enthusiastica assistencia gem dever' eltar fclra de Ordem e a. 

das e nós não podemos fu · Ultimas brasileiras iniciou-se 6.<.feira, á noite, ~ glacal deverlo ser reparada. 00 su

II~ ~ r~gra geral. I F~ACASSOU in!piramente 1II Campeonato Sul·Amerlca- o8~.'i:g:sd~0::''::a~:~II~:rci!a~~~'l:; 


,. - Habitua os coneur- a mlssl'lo do sr. Te.xeira Le· no de Bola ao Cesto, sendo oal vizlahaaÇBe do pedal: multo gal

rentes o lazerem saldas re- mos é Argentina. O Ferro- disputadas duas partidas. las.ellal Indlcarlo o U80 aaterlor 

lulamentares,evilando vicios carril rejeitou a proposta do Primeiramente pelejaram do auto nlo Importa qual fOr o nu· 

que pódem ser nocivos 80S paredr~ vascaino, declarando as selecções . argentin~ e ::~rl~re~~I~II:a~t~l~et:.n'r~:W:!t~~ 
relultados. . ter cedIdo por 50.000 pesos uruguaya, termlDllndo o Jogo plnhõe8, eixos e mancaes do dllferlo, 


h} Quanto ás C>lvuadas»: ao Rlver Pia te o .passe» dos com um empate de 36 a 36. elal gaotos - foatea dto delp8ns 

Facuita a. prétlca das mes· jogadores Emeal, Dacunto e Na prorogação os orientais com peças DOvaS e resllahameato 011 


maa que obedecem n lórmas Gandula. Co~plica-se, assim, çonseguiram abater os por· su::~U!Ç~~~:;~:r~~~~~r uma pe. 

determinadas e mesmo re· cada vez maiS, o caso dos tenhos por 7 X 6. queda dlstaooia I' em· terceira a .0 

gulamentares para cada as tre" «ases» portenhos que o O segundo l!ncontro teve ou 50 kllometrol: tire o pé do acce

pecle de nado. Vasco importou de Buenos como adversarias as repre- lorador" repare le ha ronco no dif· 


DIante da exposiçiio acima Aires. selltações do Chile e do fereRcla\. Se houver é-.lgnal que OI 

estou certo, fica exuberan· O COONHECIDO esportista Perú. Os chilenos desenvol. ~::~e8 estio gastos, necesaltando 

temente rrovada a necessi· carioca Roberto Porto, .Iunc· vendo optimo jôgo de mar- Estes defeitosmecbaaicoBe conae

dade dos flutuantes, e dentro cioDario do Banco do Brasil , cação rigoross, derrotaram quenle depreciação do aut!lmovel po

da fórma' universalmente re- acaba .de ser tran~fe~ido pa· 08 campeões de 1938 pela ~~~I~::'"mn~ e::!.~I~!o'J:r l~b~~IICo~~I:; 

conhecido «quem não tem ra a CIdade de JOIuville. contagem de 42 a 28. perlodlcas COIR lubrlficanta. de alta 


~~~ t~~:s C°;t8~~~0:, ' j:e~~~ deA~:!~~8CI~i;~ ~ue'p~l~~~~~ c8~::~~:tod:cc~:0~0:~~ap:r~ tH~~~N (O~O!;:XA·~l;'{}.Y~CI~AE3. 	 o~=eerl:::!: "-:!~~n::::",~e~::al~:c::!.~ 
o rei de qualquer coIsa, que .41 queIra. O impor. 

diem08. 	 ______ _~~~~:~~~~~_~ ~~.'l.__qu~_~~~ .~~nc~~ _~~__21 .. _~~~t~__ ::~~~:i)~~:~::~:e~~~r:ot~~~~ tante é que, desde que usa Easolube, eUe é Ine
gavelmente o "rei da economia", nas despelao ~~t~s~:~~~;~~~~c::~~~ei: !:a:a~: com o seu carro. E reI sem querer, poIs eUe nlo

Xli de mudanÇaS 00 do dlfferenclal 
com 0180 fia0. alim de serem r~!!!(I· nensou em economizar. ouando escolheu Essolube. 

vidas todal as partloulas de metd ou Pensou apenas em escoiher G melhor. Mas acon


.1 areia, em 8ulp8nllo. No proximo ar· tece que o melhor é, tambem, o mais ... ee..mJco!

tillO e.tudaremo8 outro. pontol de E, de lacto, as propriedades que tem Essolube, 

~~:g!:::.;: ~:~~~~~l:do~O~?~o::d~~ pe.ru. ~sseat!r8:r tunccionllmcntu perfeito, asselU· 

dato' compra de um carro de «se ra.nl, ao mesmo tempo, IUJlccioJl.mearo eeu.IIoAliro. 

gUlldBmllo•. Resistindo, por exemplo, 4s extremas tempera


turas do motor, reduz ao mlnlmo o seu consumo! 

Mas esta nlo é a unlca economia de Essotnbe. 


Proporcionando lubrlflcaçao emcaz, aaraute o 

bom luncelonamento do motor, pelo que ... evita
ESSES OLHOS despesas com reparos. AS8elurando bOa com


I 

pre8sAo e laell arranque, augmenta o rendlmenlo 
do combusllvel. Economize, tambem, em seu aulo
movei ... usando o melhor lubrIDcante. Seja "rel 
da ecollomla" ... com Easolube, produclo d08 mais 
adeantad08 laboratorlos da lodu.lrla moderna. 

A lumlnol!!dcde axcoutva irrita 
oa olhou dos rocom· naliõcidos. 
Lovolho b:)!leficla e clareia. tra
ZOildo al11.10 em cada gotla. 

Pelai noivas pobre. 
LAFAYETTE, Minas Gerais 

(P. C.) - Tomou pusse a no· 
va Directoria da Associação 
Bonificadora das Noivas, orga

~~z~ç~o p~~~t!~t~ d~e~t~xili~~a~:I ___================::::::' 
noivas pobres. Cafi e Restaurante S. Pedro 

lubrifique periodicamente os Moveis X:~n~:~~~~~aOI~~W; VEN·ftE-S·E ~o p:~~e s~Ore~!~~be!~CIR~~_
pontos marcados com um x 	 je Quarto e uma mesa de ian . ., .. ..' taurante, Inclll;ive a co

lar por preço modico. Vêr e tra- zinha, bem apparelhada e hyglenica. Ponto optimo e bemcom TEXACO MOTOR Oll e lar á rua Fellppe Schmidt nO alreguesado" A casa está garantida por contracto a longo
MARFAK. A duração e o bom 176 A. prazo. Tratar no mesmo estabelecimento. Rua Felippe 

Schmldt - Ifunccionamento de um automo 141 	 V-oÍVENDE-SE ;~1~J':3;vel dependerão largamente com lOS metros de frente, por 
800 de fundo, situada Da ci , " I , ;'· \- .. e;:=. -:; ; ri Lé I. •• , ' de sua lubrjficação correda. 
dade de Blgua8su com duu " a- , ......... "T·,r • • ' . . ~ 

casas pequenas, cale881, gran '-~ ... t... ~_ .... ::. ;~~ • , • .. • 
de mandlocal, pastagem e ma
to cerrado.· Trata-se com . o TEXACO MOTOR OIL .. 	 . --.:..- -.- - .' _.. ' ~.dr. Fulvio Aduccl,' rua Joio~JOV'EM a-..se,4(,~.

-( ' 

Õ".fl~A.t.'4 

,-
Artiqos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior e mais 

variado sortimenlo, na CASA"A CAPITAL" 
Matriz - RUI Conselh.iro M.f,1 n. 8 F~..I - Rue Tr.,."o n. 1 Y.-J 
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:fje.8••••••••••••••••••••••••••••••Qli. ~:---------------------~ 
:; A' S ~1 Ã E ~ i! g Nao se acovarde! ReaJa contra a 
~;I AceDelbamo8 o aram. IDMBRlOOIDE INDIANO de Sar. • i S h-l-	 ,e,
~ mento Barata, prole8flor de ParMltologia da Faculdade de Irle- fi ! yp 1 I S .'fi 
~~ dfcbla de Porto Alegre. E' l!lrallivel na expulslo de vermes,. : :. 	 e ve1!C,a-.,a. ~ 8 .. 
~ tal como lombrIgas OxiUlU8,' ancylostomu8, etc. 30 ann08 de .1 . 

{~ uso têm demoDstrado a ilua eH1cacla. • . ~:~g~: ~~~~~~ea! r~s~~te~~f:rge q~:u ~~g~~~:gz:\~~ \ ;\0:~~ 8 

91 ~ 80ua lerrlvel. c!ldt08 .8 manl(estem Impledoaam, nte! . " . : \..'-....\/1 

~ O l: P O S J 1 A R J O '--'l': • ~g~~:I~gr~u!:'lg~ do~~:;;g~ ~~r~ ~8Ríf~ ~~ °u:B'~~~ \ \A~:~~'-:7 
e CA'f;1LOS HOE=PC"'uE Ç,l J'1. r..;!lor;anonoli~ "';, CONST,\~1ES. ilAEUM.\TISMO, AILTHRlTJSMO.~C1A· ~_'_', J.. c\ ~ - ~ 
!(~ 11P..:;,... - fi " ·...jil:l~--Jl. ~ ., li'l' 11'-' v 'fICA, DOHESNOS O::;S05. FUKUNCULl'SE.ECUMA, !- <., <,."±\:~, ,"',,,..; ~~ 


'Q •••••e ••••~~••e ••,~•••••8 ••••~.~@@.e: i)~~1~t~~Lig~llRf~ic~~r:.~~1~Ig€J.Ek~~~~~gi~ * ,~:~: ': ~'~:' :~2~'*.~:> ; ~. 

_ '__"' __•_ _ .. 	 nAS. são alguDo dos maIs baoaes " commUD8 Bymplo· 'to . i=" ~-' .ti . ...:.:o-~~"" ...:i> 

Aug"menle sua resisten-I 	 ~:~I:~t~~~!~fcl!laB~~:s~f';lr~s~~~~:se?~~~~l;et.~'t::. .' .) '!f it,~·~~+ .'\
~!) wéd)ca do Brasil, Como O melhor depurllUvo do sBn- ,..', ,~~"~" :-:~;p~ ...: J \:x:~.:~\•a f· d I 	 @ue. Eis o pale~er lio d i'. H a. GI>ROÇA, esp'-'clalls!a cm . '.,;..' '1'.':'.\ t I. c ····, ~ 

C1 aos res ria os, pe a 	 ~M'p"~'il.iEr~O"L'JGlR:PÓ~~~~~?~R~~~JU~~E;~;~~ i \:t ::-:"~"i/ '\ .', ':\ 

HcáomPerSI~eÔqaUScnqac~"~!lI.f~lIipflamn!llna~me~1\~ieUIZmae~nlr~~p~rlrsOa-doUZd,,,illvV.~nrtirae-l, 	 fi~ii::f{if1!;~t&[I~~i~~t!~~~~r~li~J~t!v:~ . \ ' ~;:~~,)\ :::i, 	 ' ~ ·
e , ~ u u ~ weute o_Ieo pelO: IicarA admirado COm o resultado. .',!,,:\ , '( ;":~: \ ~ 
grippes ou resfriados. Isso e outros disturbios do appa· ~ \ 

~~~t~og~~~~~r~!~.d~j~:bJ~:.1 ~:~h~a~~~ltt!Yt~ 'l:em~~~n~:f~ 	 .~~ 
lesas naturais se dl'oilitam ue Phillips é o remedio a· 
talllbem. facilitando. desse ~ conselbado pelos medicos, Depura e Engordamodo, as iniec~~ões grippais.l porque Iluxilia as glanuulas 

Dentre as caURas do enlra-l digostivas. estimulando o iune·1 
queei~ento da. resistenci~ I ,:ionamento normul do intes-I 
orgamca a maIs commum e i Imo. . 
o excesso de licidez. Por iS'1 Sempre que presentil' um 

:f~d:~e ~~ei~eg!co:i;;~~:t~! f:~~~~~o. :Ic~~~~~rs~omeg!~ \ NAO despcrdi« o seu di. 

de Phillips no tratamento de Leite'de Magnesia de Phillips nheiro em "penene..' 
resfriados. por ser o mais e[· seguindo as il:lstrucções da im,'ds. A melhor lamin. , • 
lieaz dos anti-acidor. conhe· bulia. Com isso terá dado um que rosi>te o moior numero 

cido8. Alcalinizando O ol·ga· grande passo no combúte da <lo b.,·bas. é • l cgit i",,, 


nismo, Leite de Magnesia de in[ecçào gl'ippal e demais 

PiJiIlips neutl'aliza todo o ex incommotlca que ellll pr<wo· 

cesso du acidez e elimina CII . Mas. para obter resulta

suas perigosas consequcnci. dos seguros. exija e acceite 
as. sómente o legitimo Leite de 

Como é sabido, o reslriado Magnesis de Phillips. 

~~ . ~'.~:;{~~'l\~:'i~tj;'.1-':~~~'. 
~f , . >l ~ãl~. 
·:t<~7 ~~: -/~\) 

f,~~~,
~~2~~m~~MI~~!t:-nm~~II_,-""I!I",""",~_"".... 
~ ____II 

U "\iU~~ mKA mU~~IC; 

E' DE Ef'fEITO SE~~SACIONAL 


NII' 10<5'" .ebel':c" OI trlllçoelr"s. na. b.ollChlt... c-.. I~;:;;~=:;;=;;;::;~!$ r UH . MI6UBL BDRBAID 

.!~Q!i ou simp!"s, yrippe!i, rC5f,fado5, rouquldãe!l.loases CO. 1.-_ CLlNlCA GERAL 
.!;C'.l\"ros s3:l!:uineo!:. doN'JS no p~lto e nos cosias, lru'lomnl.. 	 Iii'" , 

e h·..~.cza !le.:>I. "'lia de aPiI"titc " febre, o CONTRATOS. 	 VIAS URINARIASS d 1.. o ... ,me<li<> abIJolulc, hCTtolco, quo 0';'0 falha. Elllcaclsslllle 	 11 

Especialista em molestas 
piemo-pulmonares (bron

~'b~"TR~1<;\Ü;i~bj~C~!~~~!..I~;:'i:'!t~-'24~e::~..~t:t,'~:~I~-'r~ I an a las I 
:~:n!~I); ~~;tJ!i~ãf~i~~~~!ql:!~: ~:r:~!~o..-:oe~::an::i:"'!t~~ i de liras 	 chites .- asthma .. tuher· 

culose. etc.) 
PARA OS RINS E A BEXIGA~~_e.:-=::::l~:~~~:::::~:~-&~==::___ -_ ~ . .. _-. I para verão 	 Consultorio: Ru. Joio Pln- ' 

~l ldicadas para R~ellmatismo, Sci.3.tica, Dôres na Cintura, Distllrbio9 

Rt::~~\es. M olcslms. da Bexiga <", em geral, para enfermidades hor••.
lo. 13 elas 1-4 •• 16CALÇADOS prcc!tlzld<1s t':'i:ce~!'m de addn urico. P(}!" 	 Phon. 1595. 

mar _ eu- Rtsidencia: Ru. Joio PinISiemens S(hu(kert s.A.1 d. lodas ~"'aUdad.s lo. 1 {Sobr.)-Phon. 121-4 

Materiais electricos em geral : TAMANCOS MEXI-
DISTRIBUiDOR NESTA PRAÇA: . CANOS para 72

' PRAIAS DE BANHOS I!I~--------------~--- Commissario de Polí.Installadora de FIorlanopoIis : 	 cia dispensado por
falta de zêloR. Trajano, 11 Pholle 1674 ' Cintos - Chinelos - Bo-I Mtr'~DODES DE LUZ 

BU~O AIRES. (V. A.) 
Informam de Tucumun que o ._~=5:j:O===========::==:V=1:0:4=~ i etc. I:111 - sua instal nés - Luvas, Precisa• V. S. de medidor para chefe de Policia dispensou___I 	 R

l- I Artigos para sapatei- lação? Procure obter na INSTALLADORA I d,~ suas funcções um COID
missario. por iaita de zêlo na ' Ali ' .I Bh-' rOS e selleiros 'I DE FLORIANOPOUS o medidor marca apuração do caso das acti 

' Campaohla c lança ua a18» Cortume e Fábrica SiEMENS, com absoluta garantia. porque vidades nazistas.
de Calçados é o melhor. 

P RE C I SANDO Fundad. em 1870 Séde: BAHlA BARREIROS. _..229 R. Trajano, 11 Phone 16~~95 
DIl'URAR O SANGUE 

-_..... -.. _.."~...__._._.. ... ......_...._-_.. _----------
Seguroe Terr_ires 8 Maritimos ijrliii~~

ar'at3s.~EUIIA-
Clpillll ~ealiz!!dO ~e. 9,000:000$000 
CZlpllêll i! Re~ervas Rp., 57.OOO:0P0$OOO 
Bell:l de r(Jlz (piedias e têrr::n(5) R... 16.054:IWO$749 Cachorros extraviados . 
Seguros effec iu.~dos em 19;;7 RI! . 3.169.677:154$834 Gratifica-se bem a quem. in ' 
Rer;tiliJ3 em 1937 R~., 22.fiií5:211 $090 formar na rcdacçllo des~e ~ dia· 
S!Dlalro~ PilgO!\ em 1037 R,. 3.797:680$050 	 rio. sObre o paradeiro de um ;: 

casal de cachorrinhos da raça ' 
fox·terrier. sendo um de pêllo 
malhado de branco e preto eOpera com as mais modicas taxas em outro de pêllo prelo. desappa

todo o territorio nacional recidos de cerla . residencia da 
Av. Rio Branco. nesta c:pilal. 
na noite de 6 para 7 do coro. 

Succur"uJ DO UruIfUOY. Regcl~,!!)l ~9 tle CJv.}rltl~ e Rel>rc, Irente. 
PJent~ufe~ . o .. " Qr!lJdl'r.tl8 cI;l,~dc" d~ Álflf,rlcil. W7 7V~ 

. . . Europa e Alrlca. 

AGRADECIMEN'fÓ ;
Agentes em florianopolis Antenor Morais 

o. H.rcilloSilv• .. •. " ..... . PcKF'-d4i ',
; Cirurgião.dentista 	 meio. ~ublic'lII.n,..níliiil---"' ·c ot · 

Traballlos ·. modernlssl 	 , ( ,. ,1 •• u.- III.Ih'or~'.9..~I••--1 ....C~ M"Pê!Çj~ S tO,B Ora Cia. I 
mos. Pontes e dentaduru . idic.,cIíiNrtêl'ÍI .r.;,.a. n.. MlI


RU... .'PELlPPE stH~rDT N. '; ' Ilnatomicas, elÍl todos' OI ' d l.r; .q~!.qtià~dodo. INM 4. ... 

"' .. materiais Rdoptados: .' ••DO...'c. B.ft.. .. V.ftl_ da su.•. 


.......u I ......... __t. . 
;f'\nis 8~r.:!fZU:>~;~ ' Iri doe c Idedo.. .ti ao C_ICe. ... 

CjlU ;'141 1'- T~ 1(JI3-~• . rel.•A~UANÇA~ 
Eac:rlptorio. em ltaIahy,' Lá:Q'\IDCi ' • . " 18 bor... 	 . ... ,..Ir.. ,. qwe .. _M" 
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RedacçAo e OUlolnal • -------------' . 	
: 

. ' . 
raa JolI.o Pinto n. 13 e.. 	Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl ! 

Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max». •
Tel. 1022-ClI:, pOltal 139 

:A:!stüNA1 URAS 
: SAIDAS MENSAIS DO P:TO DE FLORIANOPOLIS 

II 
N. uwU./:

Anno {O$OOO 

89m....tre %2$000 

TrlDle.tre 12S01lO 	 : Linha Fpolis.·Rio de Janeiro ILinha Fpolis,-Rio de Janeiro Linha Florianopolis. I 
Me. ($IJOO Escala Itatahy-S. Francisco Laguna. 

Numero 8vullO I!OO 


e.. f e Santos. Escala São Francisco ! 
Transportes de passliageiros . 

No Intulo,: : e cargas. Transporte de cargas Transporte de carias. I 
Anno 
8emeotre 

Tr1aMtre 
 e., Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete cMax~ 	 ! 

«Anna. • 8 	 •
ADDUDotoo mediante cODtrActo e•. , -Cal Hrepcke. lO 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 	 I. 

-Anna. lO 23 

• Saída á I hora da madrugada. 	 .. _ Embarque do Srs. passagei- Saídas ás 18 horas p. m, I Saidas oi 1 hora lia • 
" dlreoçIo Dlo ... relponsllblllSll e.. . ros até ás 22 horas das ves- madrugada. Ipelo. ooDoeltoa emlttldol nOI 


arUpl aelllflladol 
 peras das saídas.I
AUGMENTEM SUAS Ordens de embarques aié ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques alé •

fi., 12 horas das vesperas das ás 12 horas. áli 12 das vesperas liiiIVENDAS ENVIANDO saidas, 	 das saldas. • 

AS ENCOMMENDAS URGENTES : .. ," 	 I 
• Ob - As passagens serão vendidas, no escriptorio da Em-	 I• lervaçoes: presa, mediante apresentação de allestado de vaccina. 'leilão E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. ._,, 

Día 18, Terça·feira ás 19 ho . Todo o movimento de passageiros e cargas é feito p@lo trapiche sitovlaCOMDOI_ 
, 	 .~ : -Rita Maria»,ras, nO Predio da Rua Tenente 

Para mais inlormaçOes, naSilveira nO 16, Será Vendido em Svndicato Condor Ltda. Agentes I 	 • séde da I 
leilão: 	 • EmQresa Nacional de Navegação HatpckeCarlos Hoepcke S.A. Rua Conse· 
1. grupo de Panno Couro Escu· 	 • á rua Conselheiro Malra n." 30.lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 	 I 
ro, 1 mobilia ~marela estufada 

para sala de Visita I Porta cha • 


- - --_. .._	 .....................................
I-- ---- _ ----- -------
• 

péus com Espillho, Vasos, abato 

jour para sala de jantar, I Peno 58. Região Militar 

teadeira com 3 espelhos, 1 La· 
 5a. Divisão de Infantariavatorio com marmore e espelho JUVENTUDf 100. CIRCUNSCRIPÇAO DE RECRUTAMENTOoval, • guarda roupa amarelo 
com espelhO, I Bidet com mar Dr. Joaquim Madeira Neves TIRO DE GUERRA N. 40more, 1 Commoda amarela, I Medíco - Oculista ALEX~NDDE 
Viollio, 1 grande Romance Miss 
Amerita, 1 Bilhar para criança, Formado pda Faculd/!de de Medlcio/! da Universidade - Florilnopolis 
2 Camas de ferro para solteiro, do Rio d~ JaDelro Avisamos a quem interessar possa que a Escola de 
;! malas, 1 RelClgio Parede, I Soldado deste T, O. funcdonará durante o corrente anno, esTrllt/lmeolo CIlDico e olrurglco de todas 88 molesllas 

, Penteadeira, 1 guarda roupa 1 	 tando aberta a matricula até o dia 25 deste mês de Abril.dos olhos 
DOCUMENTO EXIGIDO: Certidão de nasdmento.Curso de aperfelçOllmfDto Da especlolldllde, com o dr.., ~. . ~~~aar~~ian~~~u~ac~~a~~e ~:~~i~ 	 IDADE : De 16 annos completos a 20 incompletos.Peulo Filho, DO ServIço do Prol. David SaDson, DO Hos

ra para soHeiro, I commoàa es 	 PERlODO DE INSTRUCÇÃü: As instrucçOes theoripitlll dI! fUDdeção Galfrée-Gulnle do Rio de JeDelro 
cura com marmore, J mesa elas· 	 case práticas terão inicio a 2 de Maio pro v. e termlninarão aComp!2ta opparelhagem pllra exames de sua especlolldade
tita, 1 superior filtro nickelado 	 28 de Fevereiro de 1940; e serão ministradas ás 2a5., 4a5. e

ElectrlC!1dade Méillca, Clinico Geral marca «Salum~ 1 'ctagére com 
marmore e espêlho, 1 gondola Con~uhas diarIamente das 16 iÍs 18 6as. feiri~F~R,JÃÇ~Eil S~BR~ ~ aM~~~i~(fL~ :pe~aerã~a~~~~ 
com bidet, cadeiras. 1 crystalei CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telepb, 1466 ne~idas na séde deste T. O., sita nesta Capital, á rua José 
ra, I bulfet com espêlho e mar- RESIDENClA: Roa Tenente SIIvelr8 r,7 TELEPH. 1621 Veiga nO 58 (stand da FÔrça Pliblica), todas as 2a5., 4as. e 6:.s. 

feiras, das 19 ás 20 horas.
~O~~s~~I~m~~~'a gu::damC~r~~:~ I~========================.:============= A DlRECTORIA 

130para cozinha, 2 Prateleiras, 1 16V-IO 

fogão com serpentinas e caixa 

para agua quente, 1 geladeira, 

divisão de madeira envidraçada, 

2 armarlos, I banheiro esmalta· 

do, 1 caíxa grande para agua, 1 

caixa de descarga, louças, vidros 

etc. etc. 

143 4v3· 
 Cré~itoMítuo Prt~ial 

.............m..............
IR. DIILI. IOILIIII 
Com pr<Íllc~ DOI! h08pllolllFORD.··33 tUropeu~ CI'ube de sorteios d.'" Vende-lIe um auto Ford, CUNlCA UDlCA EMtypo 1933. QPt!mas condições. GERAL

Ver e tratar em São José, CODsaltOI! das 10 áll 12 e mercado'riascoio Pedro Mayvorme. da8 16 IIs 18 horlS3 

..( J20 8V·8 INSTITUTO DI!: ELETROCAR

J>IOGRAPHlA CUNICA 
CurlO de aperletooameDIo em 
doeDça do coraçlo ldlagnoo
Uoo precllO da. moleadlu car
dlaoU por tra~lecirlOOl).,ORIRICARDO CU~~tA~BDO SY~~no; 


NERVOSO 

OABlNBTR DE ELf.:CTRO


TERAPIA~.GUTTSMAN li 11111OIIdu aurilll, Ralo. aJtra·~o
leta.. Ral01 Iufra·nrm.elboe e·, Ex;;'chef. de cllE1eotr1otdade m6dlaa 


.' n/c. dó LaboratorlOlH llerGlCt-

Hospital de 	 Dia 8 IDilf1ll1 ClIaicII FANtAS1ICO •••Exame. de =:t para dIa· 
,Nuernberg 	 coeW:'::r:'~lI~d~~ 

TItI, KaIm e Saab. ZorpJ5(ProI8. L. Burkbarclt 	 Dlepowoo do ImpelucllliDo,
8 .B. Kreuter) :'~:~e~~~ 

de AlObelu Zoadeat, para dJa-ÊiPJêialisla em 	 :c:r.:: "=.d_tl : 
tirurgia Gelai· 	 Ilaldo ~.eJ.=aer

peaqala=..ela de " 


Alta CÜ'1D'~j..; . gyÍle , Fem~,TMa;;hádo, 6 ' 

TelepboDe 1:1ge <PREMIO MAIOR 

. rLORIANÔ~LI~ .=l::=~ 
enOMeo 	 ~,u.t",s Premios menores 

de ' ... T,...~	 V ende-.e rc!:.~~O~: 
~1~~~ ::,,:, ~:I~ 	 lote d. 6 CUIDh... t04u eODI. 


trakt•• ele UJÓIM, DM altol 
 (ontrlbui~ão 1$000 
,boDe - 1'	 da rua Ruy Barbo.., proxj.RelldeDOla , rua Ba mo ao AbrIgo doe M.DOr... 


..... JQDjor; 20. - la.lormaç* com o proprt.. 
 H.bilitai-v• • I In.crcvei-vo. ITelepbooe - 1.181 	 tarlo, Joio O&rr.I,Io. 

lSç 10.-4 ....______
----------..1 
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o ESTADO. 17 de Abril de 1939 

RADIO. - N •• ond •• de 25.29 
mb. e 31 .55 mls., a ....çio Do 
venlry, d. Londre., irr.dio,. e.t. 
noite o .eguinte programm., horo ' 
rio d. Flori.nopolis: 

20.20 .- Notícias desportiv .. e 
Nol.. ,ôbro o M.reldo. 

20.25 - .50ng P.rado.. Um 
progr.mmo d. elnçõe•. Ap,...n· 
loçio d. F. H. C. PiH.rd. 

20.55 - A Orch",lrl Imperi 
•1 do B. B. C. R"g"nle, Eric Fogg. 
Ouverlure (Rossini). Doi. Inlerlu
dio., Fol'llll, Op. 68 (EIgar). Rhap 
.odio Din.m.rque.. (Ru.e,,). Fo ' 
Ih. d'Album (W.gncr). Divarlim."
to (Gordo" Jocob). I 

21.00--21 .15 - Notici.rio .m 
porluguê. ('ó n. Ir.queneio G5E 
11 .86 Mc' ,), 

21.45 - Noticiorio 	 em inglê•. 
21.45-5ign.1 hor.rio de Grun

wich. 
22.00 - Big Bcn. O T,io Bo 

rov,ky: Rolh (violino), Boomkomp 
(vlolonctllo) " Borovtky (piano). 
Trio em Dó menor, Op. 1 N°. 3 
(Bulho.",,). 

22.30 - Big Bcn. Fim d. lrans
mi.lio G5E. 

22.30 - TrAnsmissão G5B: Big 
Ben, NOlici.rio em .'Plnhol. 

22.45 - Fim d. Ir.n.minao 
G5B. 

CINE ODEON - A'. 17, 19 
e 20.30 hor... .R.inh. d. Irm.
d.» e o inkio do lilme em seric. 
.Flo.ch Gordon no PI.nela Marl" •. 

CINE REX - A', 	 17, 19 .. 
20.30 hor•• , .Trumlo. n. me.. • · 

ClNE IMPERIAL - A', 19.30 
hor.., .(...menlo prohibido • . 

TOSSE 

Para alli .... j.lf .~ initaç5.o. dc.;;. rr..:ndcl' 
o camrrho c pôr t ~ nl1O á to::~ ::. dl.'r
rl'ta um pow:o <I..: V~!p:JRub eill 

~,~~Ji:;~;~~~~(~~ rd~t· ~l~·_~~~lSf~~<~~f~~~~ 
c (l peito com 

guerra 
LOS ANGELES. 1'; - A 

primeira victima dn hysteria 
da guerra roi um estu· 
dante de 17 annos de idade, 
de nome Walter Metiel, que 
agora se suicidou, deixando 
uma cartR. na qual declara 
que a guerra se tornou ine
vitavel, e que elle não está 
disposto a matar seu semt'
liJante 

Invento para aniquilar a 
humanidade 

Rio, 16 - Na Buhia, um 
dos judeus que viajam a boro 
do do «Argentina» . declarou 
ao jornal cA Tarde" que na 
fábrica alemã de produeto,>
chimicos Horst Ioi de&cober
to um gás <luja mini na frac

de Inutlhzar o abastecimento 
de cidades. _ 

't provocadoresFascls as h 
apan am... 

NICE, 16 - Occorreu uI?! 
chóque entre francp.seR e I 
talianos fascistas residentes 
em 'Salnt Laureant Du. VaI. 
saindo [e ridos tres ltahanos. 
Os franceses fiz~!llm oj.ec
ção a uma reunlRO faSCista 
ostensivamente perto do mo· 
numento da guerra mundial, 

Os italianos foram apedre

o Snr. pode sorrir 
despreoccupado, 

certo de que seu ha-
Iito puro e perfuma
do agrada a todos. 
Mas se tivesse máu 
halito, que inconve
niente! Evite-o esco
vando os dentes com 
o Creme Dental Col
gate. Sua espuma pe
netrante remove os 
residuos de alimentos, 
que provocam o mau 
halito e as cal"Íes. 
Colgate tambem real
ça O brilho natural 
dos dentes, fortifica 
as gengivas, deixa na 
bocca uma deliciosa 
sensação de frescor. 

GIGANrE 5$000 - MEDIO 1$500 

_ __.

Última ~ora esportiva 

Dois a zero foi o «placard» que 

proclamou o (ip campeão 
catharinense de 1938 

A árdua e espinhosa mis- ros minutos da lut~., quando

são do chronistll imparcial, conseguiu a abertura da con

consciente de seus deveres tagem, pois dahi em diante 

perante os leitores, tem os fran ciõquenses iniciaram 

sempre enorme satisfação o jôgo ·..iolento, que muito 

em descrever nos prélios perjud:cou a turma tricolor. 

futebolisticos, quando elles :\ toada da peleja não se 

se desenvolvem na maxima modificou até o término do 

ordem, dentro das normas I" tempo. Os cipeanos retro

da disciplina e do cavalhei- cederam, para garantirem a 

rismo, que são, aliás, as uni- vanta~em, e os fl"ancisquen

cas normas admissiveis no ses passaram, então, a con 

esporte, seja de que nature- trolar inteiramente as joga

za fôr . Facillimo se torna das. A heroica resistencia da 

comprehender, em conse- rectaguarda do Cip annullou 


I qllencia, quão penoso é to- todaa aR investida" dos trico· 
mar da penna, Quando 11 lores, sempre prejudicadas 
lôrça dos cil'cunsláncias nos pel/ls entradas perigosas dos · 
obriga a trata!' de uma pug- seus dianteiros. 
na em que aquelIas normas Veio a 2" phase. Aos 4 
locam lamentavelmente es- minutos os rubros-negros ad
quecidas para dar Jogar a Iqui rem mais um tento. A «te· 
deselegllucias de fititl1~. es, á chnica» não se modifica_ Os 
falta de cavalheil'ismo, á itn.iahyenses se concentram 
prática do jôgo perigoso, á· na defesa e os frallcisquen
mais clsra incomprehensão ses dominam completamente. 
do que seja mnn pelêja es- Esse dominio, porém, não se 
porliva e á demonstração tl'aduz em tentos, graças a 
pC'sitivn, patente , de que !lctuação espectacular do za· 
muito dos nossos esportistas gueíro Lico, como tambem a 
ainda não atlingiram o gráu preoccupação condemnavel 
do educação esportiva que dos tricolores em inutilizar os 
seria de desejar e que os adversarios ... 
tornaria capazes de suppor Com o Athletico na orien
tar, com altivez, com digni- siva termina o embate, as
dade e, mesmo, com espirito signalnndo o ' placard» a con
de sacrifieio, os revéses tagem de 2 a O favoravel a 
sofTridos. valorosa rapaziada itajahyen

Esses ligeiros commenta- se. 
rios vêm a proposito do em- O Cip teve em Lico, Hu
bate decisivo do Campeonato maytá, Sot(', Geninho, Fateco, 
Estadual de 1938, travado on- H IJmberto , Couceira e Nanga 
tem nesta capltul entre as extraordinarios colaboradores 
turmas representativas dos do merecido e justo triumpho. 
clubes Cip, de ltajahy, e O trio !inal, principalmente, 
Athletico, de S. Francisco. o veterano zagueiro Llco, es

Nhonllô, Celio, Tião, Yêyê, teve solido e energico_ Cou
Raul , Soto e HUIDaytá pu- ceira, o grande atacante, dis
seram em prática jôgo pe- putou optima partida. Os de
rigoso, com successivas eli- mais não comprometteram. 
tradas de «sola» e outros Do Atllletico merecem men
«lrucs» iIlicitos, cujo unico ção esp::cinl Rubens, Yey(' e 
objectivo era o de inutilizar Tião. 
o adversarlo. Os francisquen
ses, principalmente, abando Movimento technico 
naram por completo a te- CIP - Escanteios 10; To
chnica lutebollstica, procu- ques 8; Faltns 5; lmpedimên
rundo visar mais o corpo tos 2; Defesas 6 (sendo 2 dif
dos jogadores contrarios do ficeis); Bola lateral 52 e Bola 
que propriamente a pelota! pela linha de fundo 8. 

Tão violentas foram as en- ATHLETlCO - Escanteios 
tradas perigosas, que o árbl- \ ; Toques 2; Faltas 12; Im
tro foi obrigado a expulsar pedimentos 1; Defesas 7 (sen-

Athletico, NlJonhô e Tião_ e Bola pela linha de fundo 28. Jarbas e Sá. Patesko assignalou de das notas do pBpel moe-
Mulher de topéte... O jôgo truculento dos fran· o ::nico ponto dos botaloguen· da existente em circulaçüo 

cisquenses empanou comple · Os quadros ses_ CaxambÍl e Martim aban- em 31 do mês lindo. Verm-
BIARRl'l'Z. t5 _ As nuto- tam~nte . o .brilhantismo da Os quadros actu8l'am · obe- donaram o gramado, ~astante ca-se que:1 importancia lo

ridadt's i'ranc6sas resolve- partida fmllhss!ma do cam- deccndo a seguinte consti- conlu~dldos. A I.urma ruo~o-ne·lla! ascendia a . . . . . . 
ram expulsar a senhora Mar- peonato barrlga·verd~ de tuição: gra logou a~slm organizada: 4 !93.201:396$OOO naquella da
got Topete, viuva do gene- 1938. . _. CIP _ tleninho, Lico, Hu . W~lter, Dommgos,. Os~valdo, ta_ A~ notas de 5$000 são as 

do gramado 08 dianteiros do do 1 di!!icil); Bola lateral 31 tos do vencedor: Gonzalez (2), res, importuncia e quantida

ç1i.o, misturada n'agua, pode ral Hidalgo, que causou pe- Com a maIOr sJQce~ldade e maytá (depois Couceira), 80- Br~tto, Vola~te, M~dlO, Sa, Le- que figuram e~ primeiro lo
envenenar um grande rio. queno conlHcto no Casiilo, tendo em vista, e~cluslvamen- to, Humberto, Fatéco, Victo- o~ldas (d~pOIS C~rhnho) Caxam- g~r, em quanbdade. O seu)o.
. Adiantou o informante que q ando appareceu com no- te, o eogrande()lmento do es- rio Couceira (dellois Villa) bu (depOIS LeoOldas), Gonzalez numero eleva-se a 22.058_038, ' 
o referido gás será emp~e- u d c itals dos al- porte catharínenlle, lamenta- Pa~an, Nanga e Armando. 'e Jarbas. Renda - 47:033$800. Vêm depois, as de 10$000 

gado n~ ~aso de guerra, ahm :e~s ~ia~al:;:oB do ~cto mos com pureza d:alma os ATHLETICO _ Ernani, Yeyê, Apesar de jogar b,:m ~nelhor no t?tal de 19.423.670 e, em 


cto ant~Komintern, graeados trlste~ factos occorrldos no Rubens, Pedro Lemos, Raul, que o Vasco, o Bangu .calU ven- segUida, as de 20"000 com 
em jolBa que trazia comsigo. estadiO cAdolpho Konder», e Celio (depois Tiãozinho). Ne- ddo pel~ ~ontage1l1 de .3XO, ten- 12.584.961:. As notas de ... 

As autoridades da Sureté fazemos 08 mais ~rdentes vo· mezio, Vadinho, Nhonhô, Tião, tos de Nlgmh.o, FantoOl e Luna. 500$000 sao em menor nu-
Natlonale ordenaram á aenlio- tos para que jamais se repro- Escanda (depois Pedrinho)_ Renda - 15.561$700. mero, mas, por serem de 
ra To ete ue deixe o pais duzam. O Bomsuccesso derrotou o maior valor, alcançam a vul
sem d~moI'1 · _ . Leléco Campos dirigiu a America por 2XO. Renda - tosa cifra de 2.279.091 cont08 

• 	 A tarde esportiva fOI das partida com acêl'lo e energia. 6:915$300. de réis. 
mais agitadas. O que menos Existia em circulação em 

- - - -.- ----- se fez ~oi 11Iteból. As. normas Os tentos do Cip loram ad- O Fluminense empatou 31 de Agosto de t938, , < ,~ Im
., de diSCIplina e a IlDha de quiridos por Coucelra e Nlln- partancia de 788.364:614$500. 

Occupadas resldenClaS conducta foram abertamen~e ga. . em S8:~tos Hoje, o papel moeda em cir
alemãs desrespeitadas. A victófla RIO, .17 - Em jog? .nocturno, cUlação eleva· se a . , . . 

tornou-se «questüo de vida ou A renda realizado sábbado ultimo, em ·t793.20t ;3%$000, h a v e n do 
PARIS, 16 - Informam de de morte-o Houve momentos A renda da .rinalissima» Santos, o Fluminense .Jepois de uma dUflerença para mais, 

jados ao entrarem no local da lidenclas alemãs foram oc- te procurada.. . enqüanto que cusou a Importancis de . . 
reunil\o e os pneumaticos de cupadas em alguns dlstrictos Nhonhô, Tião, Raul, Nemezio 2:622$000. 
seus automovels foram fura- pOloneses nos ultlmos dias. -8 Soto «eslolavam- as cane- • 
dos. Os que tentaram esca- O facto '.occorreu principal- las dos seus adversari08! Campeonato carioca 
par pela Janella foram apa- mente no oeste, onde os ale- O Cip venceu, num deta- Rio, 17 - O Flamengo abateu 
nhados pelos Iranceses e se- mães loram accusad<-s de tn:!. lhe Interl'ssante; a victóri." o Botalogo pela elevada conta
rlameJite maltratados_ Bultos li nação polonesa. " 8e delineou logo aos primei- gem de 4XI. Marcaram os ten. .. , ...... 

~'t;, 

Varsovia que numerosas re- em que a bola, era raramen do campeonato estadual ac-

IVida Social I11(011\ os detotes 

\ongos, te11\OS ~ue 
FAZEM .\ NNOS HOJE:

ex"ibir \111\0 Sras.: Fran<is<a Alves Bapti!ta, Le , 4" 
onllna de ."'v~zedo, Mer<edes la<er 
da, Edllh Gama Ramos, MarIa delle\\eMudo, Assis;e Claudlna de Aguiar Silveira. 

Sritas. Merda Ribeiro e Consuelo 
de Magalhaes.liso Srs.: José Gonçalves, Jo~o E. Ma
chado, Flortano Reglnaldo da Rosa 
e capo Rizolello Barata de AzevedO. 

Jovens: Reynaldo Ivo Fernandes e 
Wllmar Moreira. 

Menina: ESlheí, lilha do sr. AI
Iredo W. Maya. 

Juveni\ 

Senhorllrt, !Ilça com que .eu na
morado use chllpéu RAMENZONI. 

HóSPEDES 

Estao hospedadas no Glória Hotel 
as seguintes pessoas: Joao Gomes 
da Nobrega, Alvaro Valle e sra. 
Thales Kerr Pinheiro, Fellppe Flores, 
Germano Ruhl, Paulo e Alberlo 5<h
hchling, . dr. Walter Veterli e sra.• 
Marlha Albrechl. Plinlo Krefl e sra. 
e Nilrman Bromberg. 

Seuborit~. exiJa que seu noivo 
UiC cbapéu RAMENZONI. 

Várias 
o Estado de Santa Catha

rina é sulcado, actualmente, 
por quatro ferrovias : a Para
ná-Santa Catbarina de pri
meira classe_ com 834.km. 987 

Id e extensão; a Teresa Chris
I tina, de terceira classe, com 
l243 km. sas; a Santa Cathari 
na, com 107 km.3OO; e a da 
Compunhia Lumber, de Tres 
Barras, destinada ao trans
porte de madeiras e cuja ex
tensão é de, aproximadamen
te. 100 km. 

Conta Santa Catharina, delit' 
arte, com 1.287 kilomt'tros 145 
de estradas de ferro. 

Conforme annunciilramo8 
eHeclivou-se ontem a 22' reu
nião da Ass_ Cultural l.ul8 
DeUino, na qual, após a dis- , 
cussào do!' Estatutos, se fi- "'\ 
zeram ouvir: o SI'_ Walmor ,...
WenuÍlausen I;ÕUrtl • . ~ Demo
cracia»; o sr. Helio Regis sô
bre .Vultos catllarinenses.; 
o sr. Josó' Medeiros. lendo 
uma página de sua autoria; 
e o sr. Alberto RibeirG, de
clamando versos do patrono
da Associaçüo. 

Amanhã em sua séde, 1\ 
rua Felippe Scbmidt. reunem
se em sessão ordinaria, ás 
19.30 horas, I>S membros da 
Academia Cath. de Letras. 

A Caixa de A!!Iortização a
caba de apresentar o qua
dro demonstrativo dos valo

estar perdendo por 4XI, conse sObre aquelle anno de . _ 
guio empalar a partida. 4.004.836:781$500' 

Campeonato Sul Amerl
cano de Bola ao Cesto os seguintes encontros: Brasif X 

Em proseguimenlo ao campe- Perú e Chile X Uruguay_ 
onato Sul-Americano de Bola Os jogos serão irr~diad(js pefla 
ao Cest:>, realizam· se hoje á noite Radio Tupy, do Rio de Janelr~•.. ··i r 

O ;st@i)ão 

-'..... ESPBC LI .NU 

. ,." (tê '\ VEtZEL & CIA.- JOINVILLE ;~~~~~ ;egls.trada) 

'j do .... ,~••~ ...... ala... , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:fititl1~.es
http:dc.;;.rr



