
- - ---- -

• • 
• • 

• • 

"-

-;:rr0 1U 'I 
o MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATHARINA 

Director-gerente: AlUno Flores 

ANNO XXIV Florianopolis-Terça-feira. 18 de Abril de 1939 N. 7642 

AItalia desliga r-se-ia 
do eixo 

desta ~~~1:~s'a~~édita~SqUC~rC~I~~e~~~f~::i~~~
ciencia do sr. Chamberlain para 	 com o Duce 

I· . tem a sua razão ser, porque, no fundo. a Ita la 
deseja um pretexto para desligar-se do eixo 
Roma-Berlim e tambem porque o sr. Hitler ef 
fectua manobras para causar difficuldades en

· d dtre Roma, Londres e PaflS, e mo o que a 
Italia se veja compromettida quando estalar a 

- d 
guerra que a Alemanha pretende Ievar as e
mocracías occidentais. 

Quanto á demonstração naval alemá em 
águas espanholas, os circulos britannicos con
sideram· na simplesmente sem importancia, por

• , h d' 
que a esquadra francesa, SOZIO a, po efla a
frontar qualquer ameaça por parte da frota ale ' 
mão sem necessitar de auxilio britannico, 

A Melhor Época para Fortificar-se 
nova meia raplda para retuperar alaúde!!! allter ção. Ora. l1lcontéce que certos países fornecedo

aumenta de tanas. As Paltilhal meEOY de OII!D res de café insistem em não reconhecer esse 
dR Figada de BaEalbau direito de paridade commercial e, diante dessa 

atitude. a Italia tem o direito de cessar ou 
~~~~'u?n:"~:,~~) ~;;:,,::;::~:~~~uJ~::'~ 1 :?=en~?u ":,~:~,,~~l:'ti!r.~e~~c:~I~E~E: apenas de entreabrir suas portas a essas im
des .,ornpidos ho.nclic ios que ", "btem, !dê·lho. . s Poslilbos J\!eCOY de Uleo de portaçõesa

• O jornal termina aconselhando a 
'omllndo u. Poslilhos J\!c:COY de Oleo IFigodo de Bu<:olhou duronte UIII me?, população a limitar ao minimo possivel o con · r J d fi Ih . P O7.er c I um 'nto de d f'
tlo.E~:~·é~. '::clh~~acs r"~~1io ti.. 01 11110 poro ~i,:·e;.~~~<:;:~ e~lI ' ~so: °r~r;os ~ vigor. sumo o ca e, 
::::.~!~~Oír~c~;g~"i~'~~.t~"C~, i~\~,~~,~,; ~cI~~ 1 Es;'~::;::;~o::~ ~::·co;us.'::rt~:ci:~ AAtllil;-i;a;;n;;ç~a;-:m;;iil;liiitar;;;~e;;nrlt;'re;!il"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
zcr suu .".ud". 0.01,,0 ti" ~'J;"tlo dels"" . r c .s creool'o, tomom-na. com a França, a Inglarra D- _ 
Bncullmu c o mRlor rc(:uu::itlhuulc do I( Td l U	 ' fi 9 os S . ts lVerSOescorpo. que s" <'onhere. Com <IS Pasti- li'" <u, c. _ m.menmo e . 8U e os OVIE8U

IhRS McCOY oblpm·,e todos os be- mcnt,,,, , k.lo. em dOI' lOe."". 
ncricio~ do puro oleu de rigmlo de im~ I Umu senhoi8 aumentou 5 k!los em 7 Paris, 17 (U.P.) - Já exis
colhou ~'" rórmo ugrnd.\"cI I'nr. todos. . 'em"nn' . tom"ndo P",tilhas McCOY . te uma alliança militar Vir-I

tuaI entre IJ GrA-Bretanha, a RADIO, - N.. ond.s de 25.29 
Intimado a recolher 40 IUma escola. technica Frllnça .e os Soviets. Embora mil. e 31.55 mil., • eSlaçi,O D_

de BarbeirOS e não haJa nenhum compro- venlry, de Londres, irr_di....sla 
contos I Cabellereiros mis~o escripto, sabe-se qu~ o noite o seguinte progremm., ho.. 

governo da Grã-Bretanha ID-I rio d. Florienopolis: 
, R.io, .1? - Pelo sr. Pache de RIO, (V. A,) _ Realizou-se, formou o da França de que I 20.20 _ Notíci.. desportivo•• 

faria, JUIZ da comarca de lia' 6ft .feira a cerimonia de inau. pensa contar com o auxilio Nolu sôbrc o Me,c_do. 
borahy, foi inlima<lo a recolher guraçãó da Escola Technica dos Soviets, representadoJor 20.25 - .Arms _nd the Men. 
40:000$000, .dentro. de 48 horas, dos Barbeiros e Cabellereiros, seu exercito de 10 milhões \-2,. Pe,te. Comedi. de B.rn.,d 

1 RIO. . . 
COM O NOIVO MARSELHA 16 ~ O gene- O preftlto e accusad? de. se 

Desgostosa, a noiva ral MiajlJ chegou a este por- haver apossado da refe~lda Im· 
-'d ·se to a bordo do "Ville de AI- porlancla, que pertencIa, por

SUICl OU g~r. em companhia de seus morte de sua espôsa, d. Ann.a 
RIO (V. A.) - A senhorita aobrlnhos. Angela Braga, a seus quatro fi-

Mercedes Rodrigues da Silva O ex·com mandante das lhos .m~nore:.. . 
devia ca8ar se. Mas, Da pre- fôrças republicanas da Es- A Inllmaçao fOI requellda pe · 
torla. surgiu uma compli- panba. que era esperado lo a.dvogado E~uardo Pacheco 
cação, motivada pela demó- pelo general Lopez e seus e 101 fel ta por Jnstrucção do sr. 
ra do noivo. Este chegou filhos, já partiu para Paris, Oldemar de Sá Pacheco. corre-
atrasado. A sogra, contra- conforme autorizlJção que g~dor da Justiça do Eslado do 
riada .por ter esperado tan- obteve. RIO. 

. to. censurou o rapaz. E este, O genl>ral negou-se a fazer 

:.~. abprrecido por n~o t~~ sido qualqcer declaração, 
 I

aceita a 8ua JustIficação, .. _ Dr. Manoel Pinho 
"o' '';''-T~'':uta da .pretoria, sem se illil· triSte, mUI.orj · 

casar. Tell broDcbUe! ~VI~~a~TrO\r~~~õ:r8~g~!~
Mercedes vendo ali o fim tt-to1o • t ' Cllnlca médIca-Testa 

do noivad~, justamente no ~ ai 00 osse de glsodulas endocrlnS8. 
dia em que deveria realizar ~ lei de Nosso Senhor, I I 
o seu sonho, foi para casa, 'iÓ te salva " CONTRI.TIJKSH • CONSULTORIO: 

cheia de amarguras. E, lá - . Rua João Pinto, 13 (sob) 

chegando, tomou a tragica Os soldados fasC:lstas t~~PJENJf1~ 

deliberação de pôr termos á desembarcal!l_ dlsfar Rua José Veiga, 1!I!i 

vida, ingerindo cyanureto de çados em CIVIS, con
mercurio, misturado com centrando·se PHONE 1.199 

café 7 C 70P. 


A 'infeliz J'oven veio li lal- Tanger, 1 - orrem em 
lecer Instantes depois. Quan- Tallger insi~tentemente ruo 
do OI pais correram para ~:;:: ~ee~~enh:I~:r~raa:e;!~ Era agente nazista 
loccorrê-la, já nada mais uma juncção no Marrocos EL CENTRO (eamornia), _ 

pregadas por muitos opera- actlvldades com cuidado, e declarou que o syndicato dl
rl~. afim de se transporta- estão prompla8 a fazer. (ren- rlgido pelo dr, Rltter possuia
reli!. te a qUII.lquer eventuahdade. um depósito de 30.000.000 de 

Tendo conhecimento da Dois . 1Iestroyers. Irance&es dollares num banco de Nova 
deliberação do edil, os que estAo de guarda 80 porto de York. 
j' tinham pagl' o Imposto Tanger. O secretário do dr. RUter 
::s:::~o.PIeltearam a sua Um filho Ao general :~~r:~~::g~.:ln~~o~~:I: ~Ie 

Para OI devidos fins, o dr. MI8Ja oito outros palses.
IAàrelro da Silva encami· MEXICO, 16 - Chegou a 
nhou o pedIdo ao Tribunal esta cidade onde, segundo se Vultoso desfalque
de ContaI, que, em sua illtl- diz, vem fixar resldencla, o RIO, 17 - A Uoited Pres8 
ma 'reunIAo, resolveu appro- sr. Enrique Mlaja, filho do . 
var a reltltulção da Impor- general Miaja, chefe do exér- acaba de apresentar á poli
taDela paga amais. cito republicano espanhol. ~~~t~~~e~rael~~n~:Ft~:~~ a~ 


géncla de Informações te· 
.I Dr.·J-*'o de -'."IUJO OLHO_S, OUVIDOS, legraphicás fOra vlctima de 
·ua . , " -NARIZ, GARGANTA 	 vultoso desfalque, que mon
ta 8 centenal de contos, e _~ clo ' Cintro da Se~. - A"lltenll da prof. Sensorr que.. teria sido pr.aticado, pe-

CoaIIIIII ..._~ elH" as 6 l/i-RIJa VI<I_or Melrelles, 24-Tel. 1447 lo . leu ex'thelourelro, Sergio
•;"'';;~~F=- · · ~;....;...._~___...........~~;....-.-......-ISanfellce, <!e
?;	 recentementeI 

'1IltaH,~ s~m cafl~ 

há alg~~mfé'~~'Ó-;-gfWê~I~:~~a~~elae~caon~~~li: 
venda nas cásàsde commércio. O «Giornale 
d'ltalia. explicà,-a carencia do café. pelo factoIde ter sido a ;Itáliá forçada a restringir as im
portações desse prodllcto, em virtude da atitu
de dos paísé's . productores, que se negam a 
reconhecer o direito de paridade commercial 
com a Italia. -O referido jornal escreve: .A re
gra constante no commércio estrangeiro na Ita·· 
lia é n40 comprar em países que não com
pram .em régiões italianas. na mesma propor-

O. sr. JoaquIm Jose So_ares, pre- prlisindindo o ncto um re de homens, para combater os Sh.w. Irr_dl.d••m tr.s p..tcs. A
A SOGRA BRIGOU IM".aJ"a na Franta Ifc!to de Itaborahy, no Estado do presentsn!e do mlnisterIo do eX,ercitos nazistas; mas! que pr.senltrçio d. John Richmond. 

Traballho. Usou da palavra o ate que se tenham aplalDado 21.00--21.15 - Noticiario .m 
presidente do syndicato dos tod~s as diUiculdades dipl~-I poriuguês e Nol.. Semln.is sôlK. 
Barbeiros e Cabellereiro~ , ten- ~atlcas c~m ? fim. de concl- o M.rcado do Algodio (só na 
do-se o sr. Lauro Portella, em har 08 oblechvos IdeoIoglcos b.quenci. GSE 11.86 Me/s). 
nome do ministro, congra- da Rumania e ~a Polonia, .08 21.00 - Um prO!l"mm. de ..ú
tulado com a classe, pela i· s,rs.. Cham~erlalD e Daladler .ie. ligelr., pelo Quinleto de C"'r
nlciativa tomada. hmJtar-sp;-ao a. desenv~lv~r la Em.lCo, com Webster Boolh. 

um proJect? lD~ermedlarlo 21.30 - .Food lor Thl>ughh.
Enlouqueceu e lançou-se com li aSslstencla de sell;s P.lestra .m in,lês. 

~om~aildos, pelo qual se uh- 21 .•45 - Notieiario .m inglês. 
ao mar hzarlam. das fôrças aereas 21.45-5igllll hor..io d. Gr..n-

j ( P) . O da RU8sla contra a aggressAo. wieh. 
,:<I~BOA, 7 U: . - . N _ t di. 22.00 - Big Ben. A B.nd. dos 

.Dlano da Manhã» Informa que ovas zonas In er Fuzil.lros ~.v.ls (Divisio de IPorl 
de bgrd~ do vapor ~Alcpntar;Il': ctos na Alemanha s.oulhJ. ~Ot .speci.1 del.r.nel. 
quan o e regresso e ernam do BII,adallo A. G. B. Bo.me), ; 
bUCO. ' lançou se .ao mar, num. ac· . O govêrno. alemão!.. re. cen.-. Sob • r.,en. c. 1a do T••ente F. Vi- ' 
.cesso_"de J 0!1cufa, nl. .pr~ml: ,temente.. .crlOu .lJlalS quatro ,lln , D"IIII, DiNdOl ele _Músic. 
dades das Ilhas Canarias, a sra. zonas intedlctas ao vôo. na dOi Fuzll.lrot Niv.i1;·Mucl.i· Mi-
Eugenia Gama Ochoa, ~ue v.ol . fronteira occidental, prohibin- 111., (Elgor. an. R.tfo,d). Suite. 
lava do ~rasll, aonde .lInha Ido d~ terminantemente qua~Quer Pri...... (Co_t••,.... Deni. Wri
em cum.prtmento da mIssão de v~o sôbre as novas fortlfica- ght). Sel.cçio d. M.lodl.s d. 
enfermeIra de b.órdo. . . çoes que aca,!am de ser co,?s- 5tra_ (arr. AulK.y Winler). 

A sra. Eugenta Ochoa e mn1i truldas nos dlstrlctos de ~IX- 22.30 - Big Ben. Fi. da trans
do comma~dante Gama Ochoa, la·Chapelle, Treves, Palabna- ml_o GSE. 
actual mlntslro de Portugal em do e Bade. . 22.30 - Tran...l"'o GSB: Bit 
Paris. ~o~ essa medid!,-, aIDda B.n, Notlct.rlo .111 .spanhol. 

havia a fazer, porque estava espanhol com as tropas qne 17 (U. P.) _ O dr. Otto Ben- to de Trotzky e do pintor 
morta. procedem de Tetuan jamin Ritter, de 42 aunos, Diego RI\'era é agora facto PIANO Vende-SI:! um .... b Os circulos bem informa- subdito alemão, IJgente na- consummado, Trotzky bando-. por preço deImposto so re dos dizem que centenas de zista e que pôde dispõr da nou a casa da irmã de Rive- ocaSião. Rua Deodoro, 33. 

soldados italianos, vestidos á 90mma de 33.000,000 de doi- ra, em Goyacan, onde tinha 107 IOv-9

b"lcycletas paisana e, portan~o, longe lares, foi encarcerado nesta sido acolhido pela tiel disci- Cong 880 de 
de qualqullr suspeita, estão cidad", findando-se, desse pula do pintor ~esde a sua re 

PORTO ALEGRE, 17 desembarcando em Tanger modo, ::. perseguição de que cheg!\rla ao MexICo. Apesar Jornalistas 
No orçamento municipal. do semanalmente. Estes soldado se fazia ob.iecto durante todo do mutismo em que se man- BELLU HORIZONTE, 16 
corrente anno, 8S bicycletas estão sendo alojlJllos na ~e - mês na fronteira mexicana. têm as duas partes, sabe·se (A .N.~ _ Está de8pertando o 
foram tributadas em 2;)$000, gação Italiana e escolas Ita- O dr. Otto Rilter está sen· de fonte segura que o rom- maior interês8e e recebendo 
taxaçAo que provocou quel- lIanas, sendo que cêrca ~e do tambem procurado em pimento é consequenci~ de sympathlc8 acolhidg nOI! mel
X8& gerais entre os seus nu- 3.000 phalanglstas espaDhois Nova Jarsey, por crimes de criticas severas que Rlvera os Jornalistlcos do interior do 

O . t D- Rt mais dIlflcll e comphcada se
pln o~ .I~~O vera torna a aviação commercial 

rompe definitivamente na Europa, atormentada ti to 
com Trotzky do instante com o verdadel-

Mexico, 17 _ O rompimen . ~~ses1:f~~à~gt~:e são as zo

22 45 - Fim da tr.n...i_o
GSB: 

CINE ODEON - A's 19.30 
hor....Robin Hoocl•. 

CINE REX - A', 19.30 hora., 
•Vive, '1" ••pr.nde • . 

CINE IMPERIAL - A', 19.30 
hOt.s, .Ca....enlo prohibldo•. 

MILLIONARIO 
INDESEJAVEL 

SAN'l'lAGO DO CHiLE, 17. 
_ O Industrial 'e mlllionarlo 
espanhol nacionalista Euze
bio GaJ:.cia, contra o Ilual (ôrtl
expedida ordem. de expulsão

mer080S possuidores. estão reunindo-se duas vezes roubo e violações ás leis de teria leito várias vezes ás Estado o proximo Congresso do pais, refugiou-se na em-
Dlute dos reclamos, o dr. por semaDa, secretamente, immlgração e loi detido quan- dlrectrizes fixadas por Tro- de Jornalistas, a realizar-se baixada espanhola e recusa-

Loureiro da Silva, prefeito com os Italianos, dos q~als do cruzava a Ironteira do tzk~ aos seus partidarlos. na cidade de Campo Bello. se a deixar o territorio chi
municipal, baixou o Imposto recebem Instrucção milttar. Mexico. Um seu secretário, DIz-se tambem que Rlv~ra Nesse conclave de profl88lo- leno. 
para 10$000, tendo em vista I As autoridades francesas de nome CLarles WintE'rs, loi resolveu ahandonar o partido nals da imprensa serão dls- A chancellaria interveio 
que as blcycletas são em- dizem que observam essas igualmente encarcerado e de Trotzky. cutidos aS8umptos e proble- junto ao representante na-

mas de interêsse para a re- cionalista para que torne e!
ferIda classe. lectiva a expulsão. 

R t t ••••••••••••1••••••••••••;-'epresen an e. ' .. . ',
-

>;/'. ; 
Pessoa conhecedora do ra- • Grande descobertã' . 

mo commerclal procura re · • ..' . Ih o"': • 
presentaçOes, desde que se-. pa,ra a m u er ~ • 
Iam bem remuneradas. In
formaçOes, por obsequio, na 
redacção do ESTADO; en
tretanto, caso uma lirma in
~~~s::~~er~s::I~, ~m~~S:li:~ . 
tamenle, á sua presença. 

4 

. . . 
.,.".;- ,,' "~e ~ iJ.1J e' POdl roao. çel.""1 Reta- • 

• 

"	
• 

• (O R.alador VIdrt) • 

. .• A mulhll ruJo so//rerd doru • 

:.- ALIVIA .4S eouCAS UTWNAS t:M 2 HORA:l • 

• E!mPrfae-.. com na'_llfM paro • 
• .- ',i ' • 4:0IllNlu .. Mora Dl_De... Colt- :iI e.. Ullrl.... MeuInlaJ.. 1p6a o
'. .ttI.<' PArto, H_orr_,I.. 1 Do,., aoa'11 ,"V" Ov.rtoa. 	 • 

. . ..., . 	 _ 
- mlttldo. . ..", , ..,. Porto Alegrt!. 11- NoU,I.-ac I ... __'I _. _ 
._____________________.- pe!!:::-:ê~.alt~~;ai~t:~~~~: qu:. a:tlrl~t::vt~tor :!o:rr~~~ I ·"pUJ~7eO:11NA. peIe ..o I 

'aeçAo contta:-. Uii1t.d. ~' J ddro de l'ar'lI via).,' par. o I. .• ,omproved. .m4:K~çdled. •

Dr. lr.t'nOII T.llfl 	 O d.legado de pollota. ao Rto de Jannro ali de Irlllr • porl"~~ot·d:~A •• ,ollrr.. • 
,.~bw a q1l'!:", roI' r••I- com o chele do lov6rno di ellC~ I -	 • 

CtnaqUo,FApec1a.u.t8 AntúaIIIt 60 prat s..o. d.Dela do aeeuudo. del.ado, CUÇlo do decreto replamtlltan. H I. toda. ,er... 
c:.....hM .. 10 .. 11 ... 16 i. li . JoI. ,..... 7 • - T.I. Ia o. appnh'Dd.ado Irallde DÓ. do li atlrlbulçOu doa InttrYen· 	 • 

....________________.. ·m.ru d. doeam.ato.. ,orta tlfadullI. ......................... 
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SEMPRE FATIGADO? 
Cuidado! Você está se intoxicando! 

Os Esta sensação de cansaço que o toma as vezes, é devida 
oos foxicos oc.cumu/ados no organismo que lhe envenenam o 
sangue. Elimine esse perigo tomando fodas os manhãs o 1150' 

de Fructo ll Eno ~ de sabor agradavel e de effeito 

Medicos Parteiros 	 ~~~~~~~:~~;:n~ ':~~~o'e~~~~er:o~n~ri~~~"leur;~~~: 

e 


él:S Mulheres 

Os bons ?..-Icdicos Parteiro ;.; SG.1K''!11 que o:; ll1Uis perigosos sofrimentos 

:;~gi~!~I~:~~~;;t~;~)~:~;:~~l:-;~;'·l:'::d~:~oP,::'::_c:(J :::':~,::t:si':::::::::Stê:: 
medo de cll1 ot:q~1('e:.~r ! 

A ,"ida assinl 6 .11'1 in ícrno ! 
Para cYital" e t~·at.:lr ~s CO!lgc~~tões c a...:; infla.maçõc~ internas, e todos 

estes t crriycis sofrinv:ntcs, use Regulador Gesteira SCIn dcrnor:l. 
R c!!;uled(Jr Gesteira cyit.:!. c t rata. os padecimentos ncr\TOSOS p rocluzÍM 

d03 pelas lllolcstias do ut.cro, a. aSn l<:L ncr-..-osa, peso, dores e colica.s no 
ventre , as pcrt~lrb[J.ç'::'cs e doenças da luenstruação, nnenlia, palidez, 
all1areliô5.o c hCln(jJTagi[~s provoc:tdas pC'los soírhncnto~ elo utero, fra
qUCZ:l gC"ral e ucsu.llirno, [l. fro.qucza do uterú, t ri ~,~~ s subitgs, pa.lpita
ções, ap .. I :' no peito ou no coraç-uo, Sl1íOC~}(J~10, falta de ar, tonturas, 
peso, ca.lor e dores de c~bcç:t . donncllci~ nas perna:.;, enjôos, certas 
coce;r.:ts, c12rt:1S t GS:;'r.,:;. pontadas c dorc~) 110 peito, dores na~j costas c nas 
cadeiras, falt :! de .3.11hl~O par:-~ f~1zcr qualquer trabalho, c~!.nçaços e t odas 
as perigosas :llt ..: ra~e'l:5 ,;:~ s'1.l.1(1..: c:tus~!das pelas congcstJcs c inflan1açõcs 
do utcro. 

R""J!,::lfi..Jor G O::: 3te.h"a ('vit~ c t~-~."( :!. c;:;t,l..':; congestões e inil rl.1 n açücs d esde 
o conl('ço" 

qU~';~:'~~;::~2:~;;~i:i :}::i~~\~,: (;~~::ct::":::~;:n::ç~::,pt i r",t.~~ intern1\s, 
W ('(t,Y'k CC l"nesmo 

Gestclra 

Liquidação da firma 
F• Vl-Ilen & Cl-a 

• 

A MUSICAL" . 

llulorlzlIdo pdo M. M. JUI7. de D,r' , .0 da I Vari!, convida . a 
odos OI! Interessado! D~ compra d-e IlIlvo d.:: meDcloOlld/l flr· 

ma /I /lpre3eolar~m lIuas propost/l ~. . 
Desld dali! em dfaole ~oram resttbel~ci dilS a3 vendll~ 

de todo o l'sloque Il aUHlqu~r 1D1~.es"i1d~. 
_ Em se. trdt,ndo de umil !Iquldaçao, os preços de veo

da sao os môll! vj\DI~lo~o~ po!,slveis. 
_ Eolre as metcadonôs il vendI! estlic·: Inslrum~ntall! de 

rnu~lca. corda~ para 1D!!lrumenlOS dive~sos, múslca3, rádios e 
lodos os seus pcrlCn~Ii!~. bicicleUls e' SI!US perleDces, horm6DI· 
c~s de váriol! I~mdnhol! e p~êcos. di3cos: _lIPilreibo~ dt faloll-
VIoleta e Inl(lI-vermelbos, moveis e uteo51hos, elc. 

Slio lambem coovidados todol! os devedores dI! firm/l 
a l!aldDrem os ~eUII cébltos. c?mo. !linda: 03 que /lI! pos!uem 
lostrllmzolos pilra ~uoserlos 11 nem busca·los mediante o pagll
meDto de!l!l~!I ser.vtço~, sob pena de. IIquldadêl a flrmll, serem 

os mf!llFf~rl:~~~I:I~:: 3 de Abril d" 1939, 
CARLOS E. FREYESLEBEN 

__12_B___________L_'q.;...!l_ld_"_o_te_,__1.;...5v_-_l_l_ 

I 
I 

I 

·1 

CASA 


I Familias" de diplomatas 
preparam-se para deixar 

a Polonia 

LONDRES, 16 _ Annuncia
se que ',!s lamilias dos mem
bras dú embaixadas da Fran-

O Iiaul!!~n.n di'! firma F : ~.,lIeD &. ela., devid~mente nações ,'m Varsovia preparam-se são alimenta~8s incorretllmen' 
ça, da I!nglaterra e de outras alimeJltadas e outras porque 

para deixar a Po\;nia para as te. O~tras, amda. porq~e lhes 
suas patrias. ' 	 permItem o uso abusIvo · de 

bolacbas, doces, balas, ou de 
frutas em más cond!ções, A 
bigiene e a puericultura in-

ALMANAQUE DO Idicam as regras gara a ra

~ 
.~n8RBID DO MIlHO. 

Está sendo dlstribuido 

~~s a:i8~~I~an!~~r~~ira:~ 
Manbã~. 

Faça, hoje, sua Rssigna
tura e receberá aqueile 

magolfico volume, repo
sitório de informações, 
~~~:::d~'e~~~~~ ig!efi~:= 
ratura, bistól'io, etc., etc. 

Para assignaturas: 
MACHADO & CIA. 

Rua ,João Pinto_ 5 

FLORlANOPOLIS 


==========:Ios comprimidos de Eldofor

Os cselvacionist..,. 

SÃO PAULO, 16 - No dia 
19, installa-sf, aqui, um con· 
gresso excentrico, que é promo
vido pelos ·salvacionistas. e 
terá logar no templo da rua 
Helvelia, na 772, sendo presidi
do pelo general E. Higgins, que 
para isso cheguu, dos Es
tados Unidos, 

Vio cair nl bôccl do 
lobo... 

LONDRES, !6 - SObre as 
: noticias de que os navios ale 

,mães ;Iarlam uma viagem de 
!r~ino . pelo Medlterraneo, nas 

t~J~~·ssed~í~~t~ua~h~tze~:~~~6~h~ 

Mos... lembre·se que só o Eno pó· 

~esAL~; fSRtJCTÃ'·EIID 
Alvejou o namorado 11--	 I 

com cinco tiros : FI:'R'IDA 
ra;' :a~~~~~~7 -;eto's ;~r:~~ 11 
Siqueira Campos, na avenida 
Paulista, Adauto Araujo San

~r! ~a~~le~om~~~~~nEl1~~i~?:~ 
se á Adauto que iria matá-lo 
ao que este respondeu e .se
ria a maior ventura morrer 
por suas mãos». Ellen abre a 
bôlsa, tira um revólver e dis

~~f:o. Ci~t~~ p~~~!, r;,~nt~~tin~ 
gido sómente por um rios pro
jéteis, de raspão na cabeça. I=-_________________ 

Os democraticos são 

superiores 


PARIS, 17 - . Os circulos 
omciais desta capital decla· 
raram que a presença de uni
dades de !!uerl'a alemãs em 
águas espãnholas não consti
tue violação de acôrdo al
gum e é insuIficiente para 
transformar o equilibrio na
val do Mediterraneu, onde as 
rrotas combinadas das demo
cracias são superiores áR dos 
estados totalitarios, Italia e 
Alemanha 

Alimed~~çg~bé~rtificiall. 
As crilinças são muito su 

jeitas a disturbloB intestinais, I 
por falia de regimes alimen
tares adequados. Muit8S não 
prosptlram porque são sub · 

cionaliznção da alimentação, 
de suma inportancill sobretu
do nos casos de alimentação 
artificial dos bebis_ As mi\is 
devem, p'Oi8, procurar conbe
cer livros existentes sôbre 
estes assuntos, bem como 
frequentar os departamentos 
de bigiene infantil para re
ceber as instruções neeessá 

~1::inA8:~m g~~~~?lr~~ge:imj;
errQ e côncorrem para a 
criação de filhos fortes e be

!~~e!~ :o~e:X~~PI~ri~~~a:~~ 
ma simples diarréia inrantil 
ou mesmo de um adulto, a 
primeira medida a instituir é 
IIm!l rliet!l hidrica nnR I:! pri· 
meiras boras, juntamente com 

mio da Casa Bayer, que com
batem as dejeções liq'l.idàs, 
ao mesmo tempo que pro
tegem a mucosa intestinal

08. MIBUIL BODBRIO 
CLINICA GERAI, 
VIAS URINARIAS 

Especialista em molestas 
pleuro-puhnonares (bron

chiles - asthma '- tuber
cu lose, etc.) 

Consultorio: Rua Joio Pin
to, 13 cI.. 1<4 _. 16 ho,a•. 

- Phon. 1595. ' -

Resldencia: Rua Joio Pin
,1 {Sobr:}-Phon" 1214 

lalOU p1rl que à DI()I,ÇiI!C. IIioIiiíloi~7t'!'o'--_."""""'ioioiio,o.i.i;~ 

Não ha .~ · que resista 
d 

lO USO I 

CALENDULA CONeRETA 
a melbor pomada para feridas, queimaduras e 

ulceras antigas 
N!i<1 confundir com a pomada commum de calen;jdla.

Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as 

pbarmacias. 


Deposltario nesta capital: PJ;1ARM.STO. AGOSTINHO 
Rua Conselbeiro Marra-16 

I José ACca~i;d&fâ~~sM~rE\itg~~Pt 
commualCD aos 81!:IIS Clleatu... de.SIG. Cl'!P_. It._.II.......I....._._.....•. edOlllt13r'o.. 'I

I
do eSlado que COIlIIIlDII 11 exercer iua profhillloperailté' a 

Côrte de .appeJlaçãp 

A~ (R , A,,(a~ OlPEllD (UJ"'~ M\ '. __ ~ ":. 

VIN.~tr~.:~p,r~.'ENICO 

~-

Arliq08 de inverno para homens, 'senhoras e .crianças, em maior e mais 
variado sodimenlo, na CASA liA CAPITAL" ============== 

M.trlz- - Ru. Conlclhclro M.Er. n. 8 Fili.1 - RUI Tr.jeno n. 1 Y.-4 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Cl'!P_.It._.II


o RST~DO.;,.;..T.el'~a. feira, 18 de Abril Ge 1939 

I O. primeiro. Iviões 

uma encommend. de 

200 

.).. 
Se quer comprar Meias, Bôlsas. Cintas. Beijouterias e Novidades.· I O govêrno norte·america" 


pelo menor preço, veja o deslumbrante sortimento no prosegulndo accelerada

que recebeu a mente no seu programma de


Irearmamento aereo tem feito 


!~:dc~s~r%~nda:e~~~~~W~~:s :~ 

pais, pedindo a maxlma ur
CASA MACEDONIA gencia na entrega das mes
mas. 

Em prin0ipios de Outubro A casa que mais barato vende passado, foi feita uma en o batonqut 
5egradúa~ ~ commenda de 200 blmotores6 - TRAJANO-6 de bombardeio Lockheer 14 -,#,'1. ClQlz&I ,~."".",.,,:i: ,''Sl: 

H. peJo govêrno, á fábrica Pondo UIIl'(IGiltO ele 't~, kUS 
117 15v.lllt- 9 constructora, que a 14 do labios ficam côc dc rosa: mas apli·

mesmo mês iniciava os tra· ando-s. mal<, chegam até I um ' 
balhos do pedido. . euminado vivo! Se quer um tomHa pouco, os primeiros a

muito rubro, p<.'Çl rllllg<e "Thca·viões já foram submettidos ás 
efcitoprovas neces8arlas de velo Irical". Produz sempre ~ 

cidade e reslstencla, e ap mc:mrador-impossiv.I4<:-~cr isui<" 
Compendios escolares. provados nos .tests>, Incor ,~J><>r"Y~~I!lCis>$'- ,

I porados ás fôrças aereas.mais de vez, o PRECISANDO DEPURAR OSANBUE 1 Allenção 1Por uma 

.Correio da Manhã» tem rei·' 
 I VENDE·SE uma excellen
to referencias ao penoso -en· NAo faça experiencias I ,te propriedade, á margem 

cargo que foi conferido á : da estrada geral Estreito-La-

Commissão Nacional <lo Livro "" I=IIIIB Df 106Ul:III 'ges, na localidade do Barra-
Didactico. Penoso, porque se lime s8 LDL!cão, com uma xarqueada, 4 JUVENTUD('
trata de formldavel trabalho 

de expurgo escolar. Um jor· 
 i 2~:~ c:=:n~~a~Ot~~~: ~~~ 

DI Pharm. Chiml - /otio da Illra SI/re(ra delIas instal\ações para nenal de São Paulo ponderou ALEXANDDEmulto a proposito, ilHAs em Combati I SYPHllIS I o RMfUMATISMO gócio, galpão para pouso de 
conllonancia com os com· tropeiros, estrebarias, opti Dr. A!~!sto. deEII TODOS OS SEUS PER IODOS I mas pastagens, terras de lamentarios do matutino cario 
ca, que constitue «montanha» voura, matos para lenha, etc. Paula 
esse genero de literatura. Ra 80 ANNOS DE TRIUMPHOSI - Tratar com Nicolau An


tonio Kretzer, em Angelina MEDICO
ro será talvez o professor T!!!\I O SEU ATTESTADO NA VOZ DO POVO 
(S.•José).ou professora, durante mui· -- DlelçÍl de lBauru
93 15Val-ltta8 gerações, que não se te· PutOl 

nha abalançado a escrever -1DeruIeI um compêndio, pelo menos I------------------------------~ ,---------------- Cot&lLTORIO 
~ua Victor Melrellls Q. 26 

de leitura, para UBO das es. 

colall prlmárills. Esses livros· MEDIDORES DE LUZ IBenjamim Gerlach as 10 1/2 e das 2 4s 4 hora
::p::!::~s e;a:Cl!~~~lsme:~: e Ondina Gerlach Tel. 1401 

Resldeuclll: Visconde Ouro 
pr~g~~~c:~~ 0q~~Ci!~it(ls, tal. Precisa V. S. de m ~didor para sua instal- I Pr~nrttle'cBIPeampesasooBasseduessuPaas- Preto. 42 - Te!. 1M5

lação? Procure obter na INSTALLADORA ~I Ivez a -.IIIaioria, envelheceram DE FLORIANOPOLlS O medidor marca relações o nascimento 
e foram retirados da circula- de seu primogenlto
ção. Mas outros vieram, para SIEMENS, com absoluta garantia. porque I CARLOS ANTONIO 
l'ubstituir os que caducavam é O melhor. ~I São José, 12-4 - 39 ~-
dentro dos proprios program- R. Trajano, 11 Phone 1674 I 


:e~~so~di~r:~a:~~~~~Il~:~~: 1~...;:,;509;;;;.._______________V.;...--.;;9;:;:6_",:1144 5 V.- 3 (asa Eledrica 

nessa classe de fartissimal-------------·-------------------· -------------~ I 

producçllo. vende medidores e 

qll~', ':::eemO:ór!á~eS ~~v::: installa os «quadros. 

ainda em curso nns escolas, para os mesmos. 
 I 
~:rmu!~;r~~~cçlo~de~e~:~~; Preços modicos. 

:feo~~g:Jiecsomeosad~~\~~~eos~ Rua João Pinto, 14 

rs~~II~O!;~~~ :~r~e~~;s. co~~~ Serviço garantido 
eiencioso, e por que terá de v.-65consistir num ratigante tra· 

balbo de expurgo, há de ser 

moroso o trabalho da Com· 

missão do Livro Didaclico. 


Que seja demorado. mas o 

essencial é que SI' faça, 
diz o .Correio dI! Manhã».

E terminado o expurgo, 8erá 

indispensavel que se colIo

quem guardas permauenteH, ~.~ G·:--i;·,y.!.?..~~·:::;IA .:?H.ii':;;'::':J"SllU D::':· A;{:i:'t:2J~C1'O~ 


como sentlnella8 avançadas .~_2-i> ,i ar~~ 

da defesa da literatura es

oolar, nas portas ou nas bré

chas descuidadas por onde 

passa else contrabando de 

compendlos destinados a08 

futurol cidadãos e ás futuras 

mAls de familia. 


De uma coisa, porém, de

Tr.balhO!' mentsevemol estar certos: a Com

c pb,.licos muito UhaUlÜVQIminA0 terá, uma vez por - KIIl ,rende dilpendia de 
outra, de propOr a readmill' eoerci... En.. enerKin pre~
lEio de muitos bons compen ci..m !ler renovada. .empr~
dioll antigos, repudiados pe- ..... qUI: ellet poslUlm vencer 

101 programmas por simples todOl oa obstaculos d'nu. 

interêsse commercial. , pbate d. vida. Inclua dia· 
riamente nal IUU refciçtJea 
QI, _boroto...I,_doa, ataaGll, 
docee, torta., etc., pr.p...... 
com a MAIZENA DURYBAOr. 111. lian !:~~;;~~~:;!~;~,,~!:~: ~J~.:~~:~,~~~(.~:~~',~~f1;~=~~:~~;~n~t~::': - o producto maia nutritivo 

•,n:hum :fuxo, ,,~:..l i;r;,tlho r ::~ <lu. .e conhece. um· yCl'da· 
~.~ deiro aerador de en.rli••• 

Consultorlo A Rua - . 'Estes pn·~~\1J1in.~ioos ·j~{.1?e-c·a:t·reràlu 03 .EstaJos
J~o Plnto.D. 18 (so

de _RiQ:. G:I;a~d<3.dofSuJ,'l?:.t:r:':.l.!;á,- ;3ta. Cathsl':Í.riu; Minas,,'-,bftMio).Consldtaa da R!()de JilIll_til1r'c;; " Distri "to S'Cj"'. r a l , E:ipi r H ,!1 s..rt.to, . -', '" i 6i. 8 horu da tar aao Fau.lo • hh1a . · '.t. 

de • ..... AÓ8 ..pobres -

CoIIsiiltaa.DO Hospi

tal >de C&r1dade. As 
8 béíUdá;~ 

MAIZENA BRASil. S.A. 
c.a... .. r_ta1:2tIl"-·~".""" 
ki1aetta._ ÓRATIS" _ ...... 

Ven~- .e UlIlagrande cha

car'" rom bOa casa·. de mora· 

dia, &Ulta.. t r"V0res frutlfe· 

ru. palto paraiS a 10 anl 

mal., • lIGa 'alia..... 

V4Ir • Ir.tllr com João Acente

8&I..u Morro cio Oeraldo 
 vendedor Im P \)bllCO 12Roberto Oliveira Mercado 

~poe",) Unlt·t.I Florl. nopolll (E8qu in~ 
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TAMANCOS MEXI

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Cinto~ - Chinelos - Bo
nés - Luvas, etc. 

REFRIGERADORES ELECTRICOS Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
de Calçados 

"BARREIRC)$l' 

A.l~eUfBUX 
" Depós;to~ ~~. Mal/a, 39I 

21 41 

Vendas em prestações- Garantia de 4 étllnos > I 
DOIS modelos (de 90 e de 120 litros) 	 Antenor Morais 

limbo!! de .UUI/! e::O!)6mJtl IIlIrp ,·~.hl'lld?lI!e. !>o!~. ,..·m ~4 I Ci rursião-dentistl 
f~rro de COgOl1i!llllt em 2 bm.r.1 :j~. ~.~rvi90. Trnba'hos modernlssi 

bcrlt~ C(lD~mero m~'1H)S q:Dcri;'j'; 'tit'~lric~ ó" '~\II~ llm 

mos. Ponte8 e dentadm8S 
Mantemos, em depósito todas as peç8s . solm·· anatomiC88, em todos 08 

materluia adoptados.salentcs' e mesmo mecanismos completos. nOHARIO: 
Btii j cIl3ólI ; de .dt5l:lri"~IoIl . OI. proprlelarloa lerão allen· Das 8 IÍs 11 e das 15 
dkloa ......,......, "IemÍIK"'''''', "di" ltairdlflrlll '8 18horu. 
I vi_ ........ o- -.oIw,.. _ NlrlJlfIllloru ,.r. 
_ __..... _ SIG PIIIIo _ 10 RIo .......ro. Rue P. Mí..,cllnho,6 


y- I 

Cumprindo uma 

I Damo. publicillade. pelo Interê"
; ,e que póde representar par.. mui· 
, tos dos n06S<>3 leltorcs, ti. seguinte 
cart3, n2.lgon~n pelo dr. Carl08 de 
fr~tta8, utlvcgutio no kio de Ju-
OCiro: 

l c VeobiJ com a pl'escnte cumprir 
urua prome ,' stl que e a dlvulgaçllo 
do melo pelo G"al me sarei d"

Ihf)F~;~~~~ ~~11~!~~;~~8 ~~ome~t~~t~~~; 
'I ~~e Rcr ulil 6.& pCt::5Ubt) que tlOUreru 

,10 m~sm~ m~1 lia muito que era 
l1oobccldo em cusa como doent.! 
do a ~lp"rê :bo dlge .•lIv(,: cElle tolfre 

I 
multu dCJ (',stf:> mago-, dizl.. minha 
8enhor'i. pG ~l ."! I;z~(\n. 

I . 

I 
I 
1 

DR. CARLOS DE FREITAS 

De ra<-lo, vlvl/l em eon818Dlo rc· 
glme: qll.lquer alimontu mal. lorte 
provocRva-me dIF:lpepslfl. dulxavü-rua 
Indisposto, lleotlDdo um pe~o bor· 
rival Da llÕcca do estomngo, um .. 
Rzlu ID"upportuvel. 

E de certo pooto em diante os 
«O aba ix'J 1l8.'l !glli'1.:l,', D'-'Ulor <.111 M~àicina, males se oggrav3fllm tanto q.. !'I 

D re c'rl r da S"',nín. CD !'; 3 de C,uidf..U f\ (! f.:ft 1fi cjdt~ d ·~, e me Ilzeram peoe". Hlé que IIDha 
ulcera no eH,cmngo. E Dia ,1uvldOlIIéJ !co da B,, ~.l(Ju M!lJt~l' do ES!il(JO do Rio Gruode muito de q tJe n.larcba\'tl para a ul· 

(J <j Sul, ClHe ~\t:] hnv~r emp;e~rado inn\Jln ~ 1·ct5 V'i zt :~ r ern ·cera, pois já Uoho. leIto U80 de In· 
NU'\ ; Ifnlccl ,ie H ,~ ,p: lal, piÍvad!1. l~ 111liit ilr. () tH;!l~xjco numll'''. l'apecillcoa. Inulllmente. O 
Ú~pi.i·iidl·'i t·;~ í: ' c :,'r rl ~: 8 a n g!11J f(OALFNi.I G ·~t. L». ió -mu1" j IDal EggrB.V!!-~·e code. VEZ msls: Ivl 
de ,.eu elllic()o", coHoga Dr, Fró,d'j' ko W. Rillllano, ~il~(:~~~l~:,eded:x~~rl;!~~~~ ~mlt;;~ 
clI lh ·'. l1do cm tod().~ 03 CiE!05 e'!l UU l o P escreveu. o ~ xlr Clutra. Conselho abençoado I 
millll pc:dtiV<l8 e brl:h<!nt"ll '·~ .~!Iltl!dl':". L')go ao prImeIro vld'o comeceI" 

O Peddt··, RIO Orõ ;,){I" 10 Sul. 

I 
ubservar melhor" •. O poso no ell
tomngo, a dô, de cabeça, os desar-IOH. HENRIQUE IIANSUETO . raDJo., gastro-IDlestln"ls lora.' de

(t'lm:G l'econhH ióil) 	 6appareccudo, e. agora, d~pol8 de 
f!lgUD~ vld ro~, p03.0 afllrmar que 
eat-o: u radlca lmeDte curado. 

O 1ll!~31!! " o ~dm(j , 'le ille:;llmDvd vele r, dll  ParI' quenl snllreu anDOS IK'glll
I'ecldo pcr um m{,ôi(!O de Dl"" conceii<' , qUt ~rllrmll dos, c"mo cu, é natural que, VEm
h 1ver rec~llildo ir'numero3 V' ZC8 o !!epuri! livo «GALE ceudo o t~mor da publicidade, eu 
NOQAL», Cnlb-,n:!<' I.:f, mil i" ;>\, :. i:ivc,,, e b?IH!f;lH;~S ' e- l!Io bealtel em VIr a p4blloo altea· 

tlU' os beDellcl<!s que me troue o
5ultadoó, blm 1'6:l~ ~, crvi;' d,: gUlU ~ Ct; SYll hlÍi'lc~) e, o. Elixir Clntra d~ Puehury. Foi me.. 
qaals não d~vell1 U:' U, r', m~d:08 qlll~ sá" mé:<'l3 p ,l l· mo nma promessa que fiz. E' um 
lintlv (',,~, e ~irn bu ': c':iem {' Ql1t' lJ~ que m~~s gtr,mi.(i<l santo remedlo, que IM realmente 

m:lravlllwa DO tratamento dOlO m~Ihot$ "I t.~ ' ec(j, " ..M.j r;il<l pó le deiK~ r <1(' ~~r {J «OA' tiles do I IDtestlOOll do estomago,
LBNDOAL,., uniro qu·~ I.prflluu tn I'~CjV~'; ,,~m , la Abl fica, ar. redactor, esse altes
convlncenlel:l do seu g"~l\de pedar Ç. díl ~ua i,s~ ... mbrO· lado da mlnba gratl<1Io, que 11890I 

I pUblloar como um IN!rvloo , 1)umaiDldade ~o"redo1'8 •.8a arllcack. 

NÃO riA DUAS OHNIOES: pll ~ !l S\'.'h ill i,., 
Rheumalhmo, fvl"I.lli.1 i':! ce p,· iJ., (}u dl!!' q~o ~ 1i() dc PRECISANDO 
rtved,,1I do S6i'gu~ ill, tlurl' a (la (um!o escmful,,, 0 , só DBPURAR O SANGUE 
devP,-8? USN o dCi,ura:iv(; "OALENOOAL-. ,lo Iw;.",v,,1 • Tom••601 
roédí!.'o IUlllêll, emir'ent" C~'jlU .,1!M8 em Syph!!;il, Dr. 
Prtde:lco W, R, m,, !w. - fUJir .·e lalulu 

C"mbate ... FI,:TtIDAS,NIO CONTEI ALeOOL ! ESrltiliAs, RllRlllij".tI _'" _ ' T1SMO.§..!...~__• 
Encolltra"SB em todas as Ph",rmaela,l , 

do Br&/,lll e Republíc8.S Sul· Americanas. Cachorros extraviados 
N. 	30 A:>, L. D. N. S p_ -.- N. 963 ! Oratifica·se bem a Que," in

formar na redacção desst dia
"-::=====~:'::::~~~::::::::::::~::::::::-:::::::. r:o, sôbre o paradei ro ce ' um 
- -..----·--- ·- ----·-- ..--- ....·..·--..·---..- Icasal de cachorrinhos da. raça 

fox-telfier, sendo um de pêllo '.:'. 
i malha<:lo de branco e preto , c ,::
!oulro de pêllo preto, desappa, ';, 
; recldos de certa residen:iã :' tla ' ,A. v', ·Rio Branco, nesta." :c'pital, 
na noite de .6para L ·"dô' COI 

Ir'tale: .... , ...•...,., 

141 7V-, 
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o Esta_do [GONORRHEA CHROHICA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Não desanime I A sciencla progrediu e há uma 


NOVIDADE que resolverá o seu caso_
Diario VespeJ'llao Maxtmo slgillo, Carta para: i [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpc~e" iCAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 
Redacç!o e Omolual .. 
r.a Joilo Plnlo n. 13 •• Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl e. .•

Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor (,Max».
Te!. 1022-Clt. pOltal IS9 

IlS~IONA1U."! 

: SAlDAS MENSAIS DO p~~.~~~~?RIANOPOLIS 
/\nno ~o:sooo 
Semealre !2S000 
Trimestre 12:SOOO 	

: 
e., Linha Fpolis,-~io de Jan~iro ILinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis-

: 
.~ 

Ué. 4$000 	 Escala lIajahy-S. Francisco Laguna. 
NOmE'lfO avult!o litOO .. e Santos. Escala São Francisco •• 

Transportes de passsageiros•
 
: e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargai_ :
No Interlo,: 

AllDo 
Semeatre 
Trimestre e., Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 Paquele «Max' Paquete «Max. -.., 

«Anna- » 8AllDuoctol medIante conlr..cto 
: :~~ln~.repcke. : ~~ dias 7 e ~2 dias 2 e 17 = 

OI orIginaI., me.mo nlo pubilco. · 
doa, 010 serlo rlcvolvldol • Saida á I hora da madrugada . • _ Embarque do Srs. passagei- Saídas ás 18 horas p. m'l Saídas á 1 hora da i 

0\ dlrecç!o nlo 8e re.ponsablllZll ros até ás 22 horas das ves- •• 	 madrugada.pelol cunceltos emlttldel DOI 
artigo. a..ll/llsdol • peras das saidas. •IAUGMENTEM SUAS OrdenS de embarques até ás IOrdens de embarques "lê Oru~ns ti~ ~mú"rques aié ... 

VENDAS ENVIANDO .- 12 horas das vesperas das ás 12 Itoras. as 12 das vesperas .~ 
saídas. . 	 das saídas. 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 	 : ..- ......... -. . ... -_.. ... - - -. = 
: .Observações: ~:eia~s~~!~i:snt~e~~e~:~~~~;~· dnc

o a~~~~:~~~i~e d:acc~:~ : 
E' expressamente prohibida a acquis ição de passagens a 	 bordo dos vapores. li.vla COMDOR_

Dia 18, Térça.feira ás 19 ho- •• Todo o movimento de passageiros ~ cargas é feito p ~IO trapiche sito . ' 
ras, na Prellio da Rua Tenente ... .--r. «Rita Marta ». 
Silveira nO 16, Será Vendido em I Svndicato Condor Ltda. Agentes I ti Para maIs Informações. na séde da .. 
leilão: I Carlos Hcepcke S,A. Rua Conse-. Emoresa Nacional de Navegação Hcepcite • 
1 grupo de Panno Couro Escu· lheiro Mafra 35 Teleph, 1500. á rua Conselheiro Mafra n." 30. _ 
ro, 1 mobilia amarela estufada • • 
~:~~ ~~~~~~~~~~~ ~:s~~~aa~~~~ .__ .______.. ___ 00 __ _ __ • .0§..;I\ii,\ «HtÍ!••G •••~ê••"MlIHQ;~~~~~i<BIi)............__ __ __ • _ 

jour para sala de janlar, I Peno 	 Legalizando a instituição Sa. Região Mi!itar 
teadeira com 3 espelhos. I La·I.______ ·~___________·_____1 d f ilia 5 a. Divisão de Infantaria 

~~~~~i~ ~~I~rd~ar~~r;a e :~~~~~ Dr. Joaquim Madeira Neves li am 10·. CIRCUNSCRIPÇAO DE RECRUTA1IIENTO 

~~e,esrl~~'m~~~~el a~:re:~~ri J):[edico _ Oculista haC~~:lc;.r~n:Ê~~~oo d~i~~~;~: TIRO DE GUERRA N. 40 
Violão, I grande Romance Miss hão uma campanha visando tor- FI . . I" 

America, I Bilhar para criança, Formlldo p~lil F~culd~d~ de M\:dldflll da Unlvemhlode nar legitimas as li gações irregu- - onanopo 15 
2 Camas de ferro para solteiro, l;O Wu d~ ji:iDdro lares existentes nos meios ope- Avisamos a quem interessar possa que a Escola de 
;~ malas.) Relogio Parede. I TrOl ll me!ltO c1lo lco r. clrurgico de roda~ 88 molestias rarios. O ministro do Trabalho Soldado deste T. G. funccionad durante o corrente anno. IIS· 
Penleadeiõa, 1 guarda roupa 1 dos c!bOt\ acaba de receber de São Luiz atando abe rla a ma trícula até o dia 25 deste mês d~ Abdl. 
armario laqueado de branco CI;T90 de opzrfelço iJ meoto iHI "~pecllll1d,,d~ , com o dr. communicação de terem sido ef- DOCUMENTO EXIGIDO: Certidão de nascimento. 
pira criança, 2 camas de madei· P~ulo PIlhe'. 0 0 Savlçr:> d,) Pml. Dllvid S~o<; O[!. [lO HOII- !ectuados mais 148 casamentos IDADE : De 16 annos comp~tos a 20 incompletos. 
ra para solteiro, 1 com moda es· pilal do Fillld~ção Gaffrée-Gu'ole du R!::! de jr.oelro os quais foram celebrados no PERIODO DE INSTRUCÇAO: As inslrucçôes Iheori
cura com marmore. I mesa elas- Compl.~ tll IIDI,ul'clbage::JI PM8 ~xames de sua especia lidade palacio do !(ovêrno com a pre- case práticas terão inicio a 2 de Maio pro V. e termininarão a 
tica. 1 superior filtro nickelado Ekcnlc\úcde Médica, CliolciI Gllrill sença do interventor interino, 28 de Fevereiro de 1940; e serão ministradas ás 2as.• 4as. e 
marca «Salum» 1 etagére com inspector regional do Minislerio 6as. feiras. das 19 á_s 21 horas . e aos domingos pela manhà. 
marmore e espêlho, 1 gondola COll~UII"'~ dinriam~Dle dos 16 ás 18 do Trabalho e outras pessoas. INFORMAÇOES SOBRE A MATRICULA: Serão for-
com bidet. cadei~as, I crystalei- CONSULTORrO RUi! João Pim~ 7 30b. Teleph. 1456 A cada casal o govêrno oHere· ne~ídas na séde desle T. G., síia nesta Capital, á rua Jos~ 
ra, I bulfet com espêlho e mar- RESIDENCIt\: Ru,. Tenento Sflvetra 57 'l'ELEPH. 1621 ceu a quantia de 100$000, CllS- VeIga nO 58 (stand da Fôrça Pública). todas as 2as., 4as. e 61s. 
more, columnas, guarda comida, tcando. ai nda, as despesas com feiras. das 19 ás 20 horas. 
3 mesas, ~ mesa de marmore o matrimonio. inclusive o trans· A DlRECTORIA 
para cozinha, 2 Prateleiras. I porte dos novos casados. em 130 16V-I! 

~a~!Oa:~; ~~~~~~,tin~\~~la~~:~a~ (6 fé e Resta ura rate S. Pedro !~étoom~~~!~io~e suas residencias ---------------

divisão de madeira envidraçada. 	 parte do estabeleci men · O ministro telegraphou aoVENDE SE a 
2 arma rios, ) banheiro esmalta- _ lo que se refere ao Res- ínspector regional congratulando-

do, 1 caixa grande para aglla. I lauranle, inclusive a CG- se por mais essa expressiva 

caixa de descarga, touças. vidros 7.inha, bem apparelhada c hygienica . Ponto oplimo e bem cerimonia visando o prestigio 

etc. etc. ' alreguEsado A casa eslá garantida por contracto a longo da instituição da família . 

143 4v 4 prazo. Tratar no mesmo eslabelecimento. Rua Felippc 
 Cré~ito Mútuo Pre~ial 
---------- Schmidt - I 
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DR. OlRLMR M06LLMRIHFORD--33,=-~-~~~-~~~~~ Clube de sorteios deCom prállc:l 0011 hospifllla 
CDrc)pIlU~tY~;~~;3~~Pt~:::as8~~~di~~~;: ISI-em.c.ns 	Cchu'kert SAI 

CUNlCA MEDICA FoII 
OERAL 

..-' 120 8V·S Materiais electricos em geral Coosultos das tO lis 12 e 
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA; 

~:~ ~e~~;~::Vor~~ ,Jose, ..~ 	 J \ •• mercadorias 
dil!'l 16 á~ 18 horal 

INSTITUTO DE ELETROCAR-
DlOGRAPIIIA CUNICA 

Curso de aperfeiçoamento emInstalladora de Florianopolis 
doençu do oorsç!o ldIagnosOR. RICARDO R. Trajano, 11 Pho"e 1674 tico preclse daI mole.tla" car
discaI por tra~doa eJectrlcoa) 

CU~~~:SEDO~~~~~~A00; 
MO 	 Vl~ 

NERVOSO 
GABINETE DE EL~:CTRO· 

GOTTSMAN 11 ~~ I~ril
TERAPIAExJ-chefe de cllOndas cortu. RaIOtl ultra·vlo

nica do 	 letas. Rftlos Inlra-vermelhos e 
E10ctrlcldade médica 

Laboratorlol de Ilcrolco-Hospital de 	 FANTASTICO ...
Nuernberg 	 Dia 8 lúl,ael (JUaiCls

Exames de 8&DlI::8 p81.'8 dla
(Prols. L, Burkhardt 	 re08W:a::r:'Jm IIld~oaire~~~ 

'e E. Kreuter) 	 ~u, Kallll e 8aoh1 ZoraeJ 
D1agooldoo do ImpatodlBme, 

Especialista em 	 ~~~l::'med~~I~~(r::~:. 6:000$000
de Aachem Zoodeck, para dla

Ut"urgia Gm ui ' &':!t: S~ec::' d:~~~~ew: 
quldo racblKI&DO e qualquer

Alta cirurgia, gyne 	 peaqulaa para elnoldaolo de 
dlapOllUao.. PREMIO MAIORcologla (doenças de 

Fem. Machado, 6senlíoras) e ·partos. 
Telt:phooe 1.1 95Cirurgia do systema FLORIANOPOLl5 

nervoso e opetações 	 Muitos Premios menores 
. . de plaBt1ça.


CoDIUllodo á "MUI TroJo
 · d po:, preço de IV...... ten e-se occaslão um 
ao. 18 ,(dol 10 .áâ 12, c 

dós Ib 'ái 16~LTele lote de 6 casinhas. todas CODs-1 
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o ESTADO, 18 de Abril de 1939 

# I --~I , 
DALI E DE ACOLA VARIAS IIIVid~SOCíallUltima ~ora espor~ I (Serviço especial para O ESTADO) ---- FAZEM ANNOS HOJE: 

A vastidão de nORSO terri- Sras;: Ruth .Pereira. Campos lobo, \ 

LIGA FLORIANOPOLl- clubes num mesmo campeo-I 
TANA DE FUTEBvL nato. contra disposição ex

Regulamento para o Ipressa nos estatutos. O. S. 

Torneio Início !~~~i~a F'e~~'a ~:CiSsãeO. ~~!~~: I 

1 

o t ,. !da persistencia no êrro e 
. Art. ,_ .- 0. ~ ornelO s~rá . esgotados os r",cursos espor

(hspu~ado em ~o",os d.e ~m-I tivos, vai batel' ás portRs do 
te mmutos: com tro~a de I Judiciaric. Para isso o valo. 
barras apos dez mmutos, ' roso gremio paulistano já 
se~ qualquer dt:scanço, de eontractou os serviços pro
acordo .com /I labela. . . !issionais de conbecido cau

:\rl.. 2.0 - En!re as tn'IS Isidico. que já está preparan-
prlm':ITas parlldas h!!'verá . do 1\ documellta(~ão e argu
um mtervalo (!e 10 mmlltos mentos de defesa. 
tl enlre. a terc,elra e a ~uar- O VASCO continúa augmen
ta partida ~la\'.erá um mler- tando a sua letrião de joga
vallo d.e o la Dl!nutos. . . dores do Prata~ Querem vêr 

Ar!. ,I. - hm c.ad~ ,log.o que o clube cruzmaltino pro
poderá se~ subshtultlo so- je~ta montar, no Rio, um 
mente um Joga~or. campeonato artYentino-u u-

Art. 4.° - A Igualdadl1 de gUD\"O'.' .. r 
contagem de pontos deter- ' . 
mina'o cômputo, para vi · I A' d - d
etória, do número de esean. sSlgna O um ecreto 
teios concedidos. de grande alcance para 

~ 1.0 __o Em caso de ' O esporte nacional 
empate o jôgo será prorro- O presidente Getulio Var
gado por mais 10 minutos . gas assignou. sabbado último, 
",em descan~~o, com tróca de em Caxambú, um decreto 
barras após 5 minutos_ criando, na Universidade do 

~ 2.° - Continuando, Brasil.!! Escola Nacional de 
ainda, o jôgo empatado será Educação Pbysica e Esportes. 
prorrogado por tuutos cinco Esse eslaut'lecimento de 
minutos '1uant05 rurem ne · ensillo terá a l'inalidade de 
cessarios pura se decidir, forDlar pessoal technico em 
sendo que qualquer ponto educnçlio physit'a e esportes, 
COTIllilisCatlo ou escanteio imprimir 110 ensino dI! edu 
concedido determinará o ca~~ão physica e dos esportes 
resultado e o jôgo termi· em todo o pais unidade theo
nado. rica e pratica, diffundir de 

Art. 5_' - A participação !modo geral conhecimentos 
de qualquer elemento em relati\'os a essa disciplina e 
um ou mais jogos do Tor- indicando os methodos mais 
neio. pelo mesmo Clube, não adequados de 8ua prática no 
condiciona sua inscripção pais. 

~;~u;:~~~o~I~~o ~:i~nd~~s~~ -·.. --••••______1__--

Torneio, por isso que, este 
é uma resta de eonfraterni 
zação esportl\'a, com difl"e 
rente contagem de pontos e 
que em nadll iullúe para de
cisão do campeonato. 

Art. 6.0 - A participação 
de qualquer elemento no 
Torneio é, apellas, condicio I 
nada ao seu registro na Fe· 
deração Catharinense de 
Desportos. 

Ultimas de toda a parte 
SANDRO voltou ao Flumi- - - .. .- ---.-..--- 

n~nse. O ex·commandante do Caiu o avião e mor. 
~~:A~~ ~~:n~~n~~; r:8~i~::(f~ reram tres officiais 

B! I d 
~~i~r:ssa~~oos~~; a~ti~~ ~f~b~~ . BER~A, 17. - Segundo in 

PEDRO Amorim, de!ensor !or~~çoes cheR,adas . ~ esta 
do E. C. Bahia, chegou domino cap~~"I, ~Im av~a~ militar de 
go último ao Rio. Esse joga.: fabricação ~Ovlp;tlca, perten·
dor ingressol; no Fluminen~e, cente, á antiga .Irota aerea.da 
devendo fazer Slla estréa con- Tchecoslovaqllla, caiu ao solo 
tI'a o Vasco. no aed.r!,~~ de P.raga, com 

OS TELEGRAMIIJAS de ~:S~~f~~~asIStr~lp~~aanetSsambóorr:
Buenos Aires nos dflO conta . e 
do i!lsuccesso do emissll.rio reram. 
do Vasco. o dr. Teixeira de Ignoram-sc as causas do 
Lemos, que fôra á capital desa~~~._ _________ 
Argentina tratar da qUtlSlão 
do 'passe' dos jogadores ai' Pulsel"ra Perdi' da
gentinos qlle pretmlderam in
gressar no Vasco. Tão acalo 
rada (oi a discussão que o Perdeu·sl', domingo, á tar
emissario vascaino teria saldo de. no Tbeatro Alvaro de 
da sala de reunião proferindo Carvalho, uma pulseira de 
palsvras pesadas contra os platina, com. ~rilhante8 e sa
dirigentes argentinos. Ahi está pbyras. GratIficar·se-á a pes 
o que deu o hábito pouco soa que a entregar nesta re
correcto do gremio ~arioca dacção. 
em querer. sem mais nem 148 5V-I 

PARIS. 17. - Chegam inrormações de que em 
'ranger se acham alojados numerosos marinheiros ita· 
lianos. O facto é tanto mais estranhavel quanto se 
con5irlera que não existe naquelle porto nenhum na
vio de gueITa italiano. 

OIBRALTAR, 17. - Com a chegada de novos va
sos dtl guerra franceses a este porto, assigaala-se que 
é esta a primeira vez que aqui se reune tão grande 
número de bellonaves da Frallça. A esquadra francesa 
presentemente neste porto compõe -se de ~ couraça
do~. ;) cruzadores, :l destroyers pesados e lO destroyerl! 
leves. 

RIO. ~7. - O presidente Getulio Vargas, attenden
do o coavlte do presidente Ortiz, autorizou o ministro 
sr. Aristides Guilhen a eseolber 5 aluIllu03 da Escola 
N~VRI que melhor figura t"izeram durante o curso, 
ailm. de aeompan!larem os aspirantes Rrgentino~, que 
realIzam uma viagem de estudos a hordo do novo 
cruzador-escola «Argentina._ 

LONDRES, 17. - Estão sendo installadas em diver
sos pontos desta cidade, qlie. como se sabe, tem uma 
aerea vastíssima e é a maior do mundo numerosas 
<sirenes' de alarme contra ataques ael:eos. O es
tridente ruido dessas «sirünes. é o mais forte que 
até hoje se conseguiu em semeihante6 apparêlhos, 
podendo ser ouvido a tlllOrmeS distâacias. 

VA RSOVIA, 17 -- Causou surpresa a noticia de que o 
cel. Btck, o qual havia partido em Irem, daqui para Cra
co\' ia, ali fez engatar seu carro á composição em que viaja
va o sr. Gafenku, ministro do exterior da Rumania que se 
destina a Berlim. c com cl!e conferenciou dl'rante 2 horas . 
até que () trem altingiu a fronteira alemã. 
. O sr. Gafenku vai assistir, em nome do govêrno rumeno, 
~s feslas commcmorativas do aniversario de Hitler. 

SANTIAGO DO CHILE, ~7 - O dia de ontem, domin
go, !oi escolhido pdos anti-facisfas chilenos para realizarem 
manifestações. atgumas de caracter violento, visando OS 

consulados italianos. Em Antonfogasta, p. exemplo, o vice
consulado local foi apedrejado. ficando de vidraças partidas. 
A policia dispersou Oi manifestantes. 

IWMA, 17 ... O general Bal
bo, governador da Tripolitania, 
chegou hoje de manhã a esta 
capilal. 

ROMA, 17 - O marechal 
Go>ring, em companhia da es 
pôsa, regressou, esta tarde, por 
cstr~da-de · ferro , a Herlim. 

POMA, 17 - A miss<io ai 
bancsa, quc sc acha em visita 
a esta capital. tem sid <) c\!m\!
lada de gC'ltilms. 

ROMA, 17 - O sr. Acchile 
Starace seguirá, em breve. para 

~a~t\~~n~~s~i!~ 1~b~~i:~. ali o 

BERLIM, 17. - Tem-se 'co
mo certo que Alemanha e 
Polonia estã~ proximo a che · 
gar a um acor~o para ~ en-

NOVA YOHK, 17. - O sr· 
Valentim Bouças ~ esperado, 
amallhfi , nestll cidade, a bór· 
do do paquete «Arg-elllina». 

menos, avançar n?s jogado- Os nacionalistas ma- Mediterraneo está concentra- drid, e na qual tom~rão par-
d 

torio, a rareza dispersa da Alcmoe de Oliveira Dias, Maria Hud

população e a diHiculdade son, Aurelra Castro e Candlda Rlbel· 

das communicações fazem ro da Silva. 

com que os nucleos habita- Srilas.: Dulce Wlela, Dagmar Bo
dos, em pontos distanciados, lelho e lucia da Silva ~osa. 

se entredesconheçam, no que Srs.: Joao Sousa, Ellco.. Amorlm, 

diz respeito ás Iillhas mar- Gaudencto de Ballos e Emlllo Gomes 

cantes da sua vida plopria, de Azev~do. . 

condicionada ás circunstân- Jovens.. Fr.anClSco B'umenberg e 

cias mesologicas. Edgard S(hnelder. 


TOda a iniciatiya qu!o' pr?- Senhorita. raÇa com Que Reu Da

~~i~~ eOr~~~;reoc~~e~~o t~da~: morado OSo Ch·P~ RAMENZONI . 

os Brasileiros merecerá os HóSPF.DF.S . 
nO~Bos calor.o~o.s applau_sos, Eslão t.ospedadas no Gl6ria-Hôlel 
POI~ qlle ~.?hdlhc.ará. ~als e as segu:ntes peSSGas: dr. Osmando 
~al~ a un:ao da fllmlha bra· Wanderley Nobrega, José Ficher, Du
sl.lelra naR bases da commu·. arte Reis, Jayme TOlles e Benediclo 
mdade ideal e aHectivll. AriUda Campos. 

Foi. portanto, com júbilo 
que ontem recebemos a vi- '11";;;'\:0: '. 
sita de uma Delegação da Sera rezada na proxlma quln!a-
Faculdade de Direito de Re · feira, ás 7 horas, na igreja do Ro
cife, presidida pelo dr. Pinto sario, missa por alma de d. As(en· 
Ferreira e composta dos sra. 
AUIo .Ponzi, Paulo Cavalcan
ti e Perminio As!óra. 

Sua finalidade é desenvol
ver o intercâmbio cultural 
entre os uoiversitarios do 
norte e do sul do pais e. 
do mesmo passo, proseguir 
as investigações sociologicas 
iniciadas no Amazonas e já 
realizadas através de todos 

I os Es~ados do Nort\> e ~or· 
deste brasilleiros. 

Recpmmend'lda otTicial 
mente ao sr. interventor Ne
reli Ramos, a Del('~H~,fio vi
sitará, aqui, as 8Ilt'.,ritlades e 
centros de cultura. 

Na visita com que nos pe· 
nhoraram os iIIuslres univer
sitarios pernambucanos vie· 
ram acompanbados dos nos
sos cooterraneos, academi
cos Azevedo Trilha e Ruhem 
Costa, da Faculdade local. 

Foi designado o sr. Ruy

trega de Dantzlg ao RelCh, o Filinto Müller ' ~ 
que se ~ará provavelmente . . nom~oll, . para nicou, ontem, o sr. dr. San
até 6."- feua. substIhu:lo, nesse. lD~el'lm. o tos Saraiva. 

capo Fehsberto TeixeIra. Opportunamente publicare-

BERLIM. 17. - O sr. Hi BERLIM, 17 - O dia 20, ~~:d~o~~~~ ~ais Plrecisa, fi-I 
tler ~o.nvocou o ReichstHg1 data anniv~rsaría do sr. Hitler. o p ano gera 
para 28 do corr~nte, quando I será considerado dia de (es. dessa «campanha». 
pretende responaer ao appêl'l ta nacionaL Vãrias comme
lo do presidente Roosevelt. morações serão realizadas na 

. Alemanha, incluliive na Bohe-

LONDRES, 17 - Amanhã, mia e Moravia. 


na Camara dos Communs, o 
sr. Chamberlain fará ligeira GIBRALTAR, 17 - Grande 
declaração sôbre o momento parte das tropas espanhtllas, 
internacional, sendo possivel que se encontravam defron' 
que communlque a entrada te desta cidade, perto de La 
da Turquia no circulo con- Linea, foram retiradas para 
tra aggressslio. Sevilha, onde 55 mil homens 

- estão treinando para a -pa-
GIBRALTAR, li - O gros· rada da victória>, que se rea

so da esquadra inglesa do Ilzar! a 15 de Maio em Ma-

partindo immediatamente pa mundo Vieira. inspector ge· 
ra Washington . ral de Vebiculos e Trftnsito 

Público, para representar o 
. ~Rl!XEL~A~. 17 - O mi- Estado no 1.0 Congresso Na

Dls,el'IO socralIsta apre~entou cional de Trilnsito a reali· 
sua demis,ão. O sr. Pierlot zar-se na Capital Federal de 
está reorganizando o gabi- 2:\ a 30 do corrente. ' 
nete na base de 2 partidos. 

~. 

. W AS f'IlNG,TON, .17.- O pre- n~m~s~9~3~ !~:a:é~~,h~~ ~~~. 
sldente. da Commlssao D~val são ordinaria. os membros 
do Sena~o novamente friSOU da Academia Cath. de LI" 
a necessidade do augmento tras. 

~:v~~q~:dr:ue:ra,daad~~~~~~ 
cifras e argumentos convin- No proximo mês de Maio, vai 
centes. realizar-se a «semalla. finan

celra e para augmento de 
RIO 17 _ Por ter entrado escolas da Cruzada Nacional 

no gô~o de férias o tdleI8rEl.dnaU,CaS~ag-rOII'ndOemnossac?otammClal capo dr . _ 

dtna da S;lva Cardoso. 

DESPERTE A BIUS ~ 
DO SEU FIGADO 

Sem Calomelanos-E Saltará d. c.a 

Disposlo Para T ..... 


s ..u ril:AdD "~'f'f!I. derraJDllr. 4_ialDeGw. 
~n ('~lnmnWJ. um litro de bil~. Se • bilie alo 
curro' Ih-rt'IIJClltr. os 1I1imentotl ..Ie>". 
dill"ritl ()l' e IIIl(ldrei:~m.. O. "rll.. incbam • 
..1"111111:". S..hrcvem n pri.iio d. ,.entre. 
\1><'" 1'.ClJte-~~ Uhl1tirlo e como (IUIR en1'lIIfMllI" 
du. Tudn li illILllq;:O e Il 'iidft 6 ummartJrio. 

l :lIIn ~illllllf!" evaClInçJ.o nAo tOCllr' • 
• rlll~!I. ;"I\fl(11I Im enIDO 0-' famosas Pillul_. 
C.\HTEflS "flra o Figl\Jlo, para uma eCf.:lo 
:,'rla, "uzo;rll ('orn', li"remcnle e.e litro 
d.' lIili". I! 'H'Ci18cnte-a!'! di~II(Jllto para tutlo. 
i\.'" nLII~LIIII lIalllllo; to.:.l0 ILtlI\TCS. Ixu~t."o 
"à" IIIl1rll\' illh'.~rl~ parn fuz,·r. bil,- correr 
Ih rI'tor',"', I"~CA n, l'illula. CARTEU!:I 
1.lIra n Fi,.:.. ,I ••, :-"ãn :lCL'eit. iuüt.ç~ 
PrEl,;tI 3$lIuu. 

PHE"'OME"'On n 
LIMA. (V .:\.) - Está 


despertando grande in· 

terêsse scientifico o éa
50 de uma menor de 5 

annos, de côr branca, 

residente em Puerto PIs

co, de nome Lina Medi· 

na, que apresenta ~ym


ptomas de gravidez em 

estado adiantado. Varios 

medicos parliram para 

aquella loca!idadp, afim 

de estudar o phulomeno. 


Parteira legali~ada 

O delegado de Hygiene do 


florescente municipio do Caça

dor, onde há dois hospitais, 

quatro medicas, etc. etc, e ne

nhuma parteira registrada. pro

cura uma parteira formada, que 

queira ali trabalhar, podendn, 

si quiser igUalmente trabalh a r 

no Hospital. Qualquer informa

ção, com o delegado de Hygie

ne cm Caçador. 

!53 :IOV-t 


Móveis 
Por motivo de viagem, V('II 

fe~~~~ii: c~~~~etad~lar~c~=~~~ '>" 
visita c I de jantar, quarto e c"'

pa. Tudo em perfeito estado. 

Vêr e tratar, á rua Brllsque n°. 

15 (Estação Radio Condor). 

t51 \Ov-. 


Quarto para alugar 

Aluga se bom quar'o para 

casal ou' solteiro. Tràlar no 

.Café S. Pedro>, rua Fclippe 

Schmidt, nO I. 


reMNT~~~~Malh8e~?t~dos os tam um escriptor _0~eiiimiiiiiiMiiiaiiiltiiia'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiei5iooiiiimili'lihioimieini8·iliiiiiiiiiiiiiiiiiiií"iiii~~~~~~iii~~~~li52ii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::.iv.~1 
circulos esportivos palllistas 
com a recente decisão do PARIS, 17. - Pessoas che-
Consêlbo Superior da Li~a gadaB de Madrid declaram 
de S. Paulo, permit:illdo qUtl que o escriptor Antonio de 
os jogadores, uma vez regis Hoyosy Vinet roi fuzilado na
trados. possam jogar por dois quella capital. 

Declaração á praça 
Os abaixo assignados declaram a quem imercssar pos

sa que dissolveram de commum acôrdo a sociedade que girava 
nesta praça sob a razão sociat de MACHADO & UNHARES, 
retirand'o-se li socio Durval Linhares, conforme distrac!o ar
chivado na M. Junta Commercial e assumindo o activo e pas- . 
sivo da firma extincta o socio Manoel Machado, que cJnlinua- . 
rá a explorar o mesmo ramo de negócio sob SUl firma indivi
duai, no Mercado Municipal numeros 34 e 34 e 35, onde espera 
continuar a merecer da sua distinCla freguesia a mesma consi· 
dcraç~o dispensada á exlincta firma. 

Florianopolis. 14 de Abril de 1939. 
MANOEL JOSÉ MACHADO 

De aclli'do 
DURVAL LlNHARES 

M -IharaVl osas criações em 


·lã~ ara 'e~li O~ 
LHOS DE PELLES ~ 

<está recebendo a 

F,CASA ROMANOS RUI (. Malra, 26 
Telephone 1288 

I !lO actY, -\ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:aerea.da



