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o valor da ciência 
PINTO FERREIRAo E§ta~'ao~1 (Especial para ..O ESTADO-) 

. A ci~n?ia, como processo social de adataçilo ao 
uDlverso IlslCo, ao mundo coletivo onde se agita o 
homem, constitue uma manifestação ;cultural da maiso MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATHARINA alta importância. 

· O ~eu yalor consiste, justamente. em capitalizarDirector'gerente: Altino Flores 
~0:~f~~ê~~:tllhr:~n~~lIs:~~!r.na~1:n~~8~ea~ar~~':!~ r~~: 
bcas e sagradas da religião. do subjeUvismo da arteANNO XXIV Florianopolis- Quarta·feira, 19 de Abril de 1939 N. 7643 e da estética, a ciência perqUire relações entre renô· 
~~~~:~:~ni~~doe J~:af~~o~~iS gerais a que se submete 

Officiais alemães para I · Entretanto, apenas, no Século XX, os liIósolol 
lo~rlgaram, de. acôrdo com método;; imparciais, o con
ceito real da Clência, depois da análise levada a cabo 

G 
os ~ub":.'l.1':.os ..pa- a f f e n c u Diversões p~la sociologia contemporânea, no estudo das ideolo

gla8 humanas. . PERPINH.~O . 18 - Com· 	 _ . Com efeito, o advento da SO:liologia do conhemunlcam de Barcelona que Clmento, indagando por sôbre as ideologias humanas 
o recrutamento para a mari-	 resI·St-1 ra' OU caP-ItuIara' 7 RADIO. - N•• ond•• de 25.29 como perspectivas do homem diante do mundo, abriu
~~:::nt~~e~~~u~~~~~gU~o~~~ • :'~ir:' J~ .5~0:C::~'•. "'r-:~:.o ~~ novos rU.Il!-0S. á pesquiza filosófico-cientlfica_ 

Cript08 do ittoral calalão, da Berlim, !8 (lJnited PreSS)-'lalemão não póde tolerar mais noite o seguinte p.og.omm., ho.e' 
 A clencla, como um córte uma atitude s6bre o 

mundo, estabel~cida pelo sábio: difere prof\;ndamentsGallela e dlla regIões bascas St'gund. o os circul08 POlitlCOB\ a polltica rumena, qualifica- .io de Flo.i.nopoli.: da arte, da religião. E' a experiência humana capi seguiram pora Cartllagena, bem informados desta capi- da de .mera expectadora., 20.20 - Notíci.. d..porti.os e 
a 	 talizada, é o. córte de prenoções e crenças instintiPara completar mais rapida- tal, o govêrno alemão tratará, devendo Rumania declarar Not...ôb•• o Merc.do. vas, no sentido de eliminar o subjetivismo, estudandomeote 08 quadros, loi feito durante a visita do ministro uma vez por toda8 si deseja 20.25 - Pllestra em inglis por neutralmente os - jectos. Já. no conceito da religião,um appêllo aos oTliciais da das Relações Exteriorea da a alliança dos totalltarios ou IJ. W. P.rke•. há de se levar em con~a o sagrado, sob todos osmarinha mercante. Annnncla- Rumania, sr. tiarJencu, de as- a das democracias. 20.40 - Um R.cit.1 por Z.,a seus aspectos, com os sIstemas religiosos elaboradosle que varlos especialistas sestar um golpe mortal na Segundo se informa nos Nelson (.;oloncelli.ta). através da. crença nos deuses, mitos, tabús, como .. '( alemães chegaram a Cartha- nova [rente anti,totulihuia do circulos rumenos, o ministro 21.00--21 .15 - Noticiorio em fórmas ~erIvadas d~ mana primitivo. Enquanto isso,gena para exercer suas acti- sr. Chamberlain, attraindo a Galfencu resistirá energica- portuguis e Nol.. Sem.nai••ôb.e n!l estétIca, se mamfesta com intensidade o subjeti,:Idades n~s navios de guer- Rum!lnia á ~sphera Roma- mente a tal pedido e empre- o Me.c.do do. Deri••do. do vismo human?, com a poesia, o romance. que rertera . prinCipalmente 008 sub- Berhm, . gará, ao mesmo temllo, toda Algodio (só n. I.equenelo GSE tem a mentalIdade coletiva e a estrutura social demàrinos. O sr. Gallencu aqui che- a sua habilidade diplomatica 11 .86 Me/s). uma determinada época... 	 gou depois do meio dia de para negar uma resposta de· 21.00 - A Orche.l.a d. E.t. .SÓ a ciência, com seu carater maravilhoso dePrec.uções contr. as agi- ontem. . . rini~iva .que compro.m.etta, por çiío "!'IIiI.nd. d. B. B. C. Res.n relatIvidade gnossológica, admite li retilicabilidade 

tições nuistas te~C~r~lt:;:~III~W:a~es:ie H!I~ ~~~~~ dd~z~~u~r!~~:~~~O~!1 r:~ ~in:h~~.W'''' Trlnsmissio de BIr c::onstant~ das suas teorias, através da longa evolução 
fJlogonétlCa da espécie.

VARSOVIA (V A) sr. Garfenc', que o govêrno pais. 	 21.30 - .Wo.ld AII.in •. P.
• . . - As au- " 	 le.tre em in91is por H. V. Hod.on. mos :~~~i~l~i::I~ãla~!~is:~~it:u:~fi:~!o:b:~I~:f~~tocrledaddeeSamPOlunesas, ao que pa 	 - 21 .45 - Notleluio em inglês. soHa clássica. re ~ . r , ordem .aos chefes I 	 ' 21.45-5ign.1 horario de Gr..n- E' Hans Reichenbach que o assinala nitidamente:ad.ml.OIstrahvos locaiS para re- D J d A OLHOS OUVIDOS wich. 	 os problemas epistemológicos não 8e resolvem maisp~lI~ur ,sev~rame~te qualquer ini-I r oão e raujo- ' '22,00 - Bis Ben. Músie. de por uma pura especulação abstrata ou por um mer ' 

gulho no pensamento puro (Versekungin reines Denken) 
clahva subverSiva p'Jr parte de • 	 NARIZ, GARGANTA Dan.a. A Orche.lt. do Hotel Gro.
~~mp~I~:ia alemães residentes Elpeeialisll do Cenlto de Seúde - Assistente de prol. Sen.on .Inor House, .ob e direcçio d. ou por uma Análise da Razão teorlzante - mas pela 
.O Tribu~al de lodz já conde, Consultas dlarlas das 4 ás 6 1/2--Rua VI<lor Melrelles, 24-Tel. 1447 ~::~.tYH~i:'~"L~~a:.~:do de G'Ol- perquirição sistemática, com os resultádos dos pro

gressos da matemática e ciências naturais no estudomnou ~ pessoas á mul1a je 	 22.30 - Big Ben. Fim d. Ir.n. 
~ slollns por terem usado u· 	 misMo GSE. ~oe~c::~~).e positivo do conhecimento cienUilco (Djacir 
",formes com as tradicionais 	 22.30 - Trensmi..io GSB: Big 

Já a filosofia; como critica geral dos conhecimelas brancas durante uma reu' 	 P d 3 Btn Nolíciario em espenhol mentos cientlficos, deslinda, pela trlltaçl10 de problenl:lo de alemães. Por outro lad.o or causa e gar~ons l 22.45 - Fim d. trans~i.Mo mas novos que não se, pensaram, novas vias à mar
ch~ do pensamento. .c~entlflco, formulando hipóteses

for~m presas .12 moças da ml-	 ~ GSB. 
nona germamca por actividade L t f·	 " 

, illegal: constituição clandest!na O uanque e OI suspenso CINE ODEON - A's 19.30 alvlçarelras e POSslblhtando uma concepção da vida. 
Há, portanto, um valôr fundamental da ciência 

pura a vida coletiva, elaborando meios mais justos
de uma secçllo local da União 	 horu, .Robin Hood •. 
de MoçasAlemaes,agru~a.mento BUENOS AIRES. 18 - Informam de Men. ! CINE REX - A's 19.30 hor.l, de acomo~amento social, valor gnoseológico,nllo autorizado pelos diligentes d h" t'd' d F , .VI.e .... e aprende-	 e um 
poloneses. Essas 12 moças oza ~ue os espan OIS par I arto~ e ranco CIN'E IMPERIAL - A'. '19 e que permIte ao ·homem assumir uma atitude de vida 
comparecerão proximamente pe· organizaram um banquete na. SOCiedade Espa . 20.30 horll, .Gu.llu do mar-. pela contemplação filosófica do universo. 

· Pois. em oposição 80 homem Instintivo,onde se 
1r_aiiiniiiteiiiiiiiioiiiTiiiriiiibiiiuiiin.aiiliiidiiieiiiiG.n.ie.ziiio.... nhola, tendo collocado bandeiras da Alemanha, v alteIam o sangue e a raça, o puro mundo dOI valo~ 	 da Italia e do Japáo sôbr~ a mesa. Tres gar- PIANO p::d:;:~o ':J~ res econõmic08, em oposição a ésse mundo ' a vida 
çons se recusaram a servir. sendo o banquete ocasião. Rua Deodoro, 33. do sabio ~ aerena e livre, na contemplação' do uniDr. Manoel Pinho suspenso. 107 10v-tO verso, cUJa .grandeza possibilita a propria grandeza 

Doençaa de teoboras Parto. d~ seu espfrl~o, que ~e retempéra, mais ta.rde. nas 
-Via. urtDllrIu-Operaçllee leIS emocionaIS do sentImento 6 na ética da açll.o. 

CHoIca médtca-Testa 

de glaudulu eDdocrlDsI. 


OOIi8t1LTORJO: 

Rua Joio Plnto,13 (sob) 


! e 1595 

• ENClA : 

Rua JOlé Veiga. 185 ! TRANSFUSÃO:
PHONE 1.199 

70P. 	 • DO SANGUE (MARAVILHOSO) • 

Aviso .os reservistlS do • Com 2 vidros augmenta o peso 3 kilos • 
exército Francês • Unico Fortificante no mundo com 8 .Iementos tonlCO • 

LONDRES. (V. A.) - Segun	 • Phosphorôs,Calcio, Arseniato,Vanadato,etc. • 
, .[ do o cDlilly Heraldlt, os reser	 e cinco 
..-. vistas do ex~rcllo francês, que EUCALOL, 	 : Cuidado com a tuberculose : 

m i I h õ e s d e B r a·aeencontram na Inglaterra, fo é um produto 
ram notificados de que devem genuinamente sileiros preferem •• Os ~allidos, Depauperados, •• 
preparar-se para regressar á Esgotados, Anemicos,nacional, fabricadopatrla, ·duas horas apGs o aviso •• Mães que criam, Magros ••com materiasnesse sentido. 

primas do 	 li S o, Crianças Racbiticas. ' O mesmo jornal accrescenta Brasil. 
que a embaixada francesa esta .. se C o n· : Superior ao oleo de Figado : 
beleceu contacto com lodos os venceram da suaofflelal.;da reserYa, que se en EUCALOL 	 • Receberã~e ::fl~~~:uda traDs- • 
contram :na Inglaterra, aos qua 	 A B S O L U T A • do sangue e a tonlfica- • 
l. communlcou que devem con	 • do organIsmo com o •Q U A L IDA O E.siderar a pers~ecliva de regres

!Irem li França, dentro de pou

cos dias. 


•• 
MlgníFicl divisio 'd.. '. e.quldtliFi.n~.sl 

GIBRALTAR,18 - 08 ~av108 de gue'~r~" i;~ri:~e8e8 
actualmente em Glbrallar alio: ,ôLorralnelt cOÍlL.10 ' calihões 
de 340 e eBrétagnelt com 8 canbões dé 340"ambos ' nilvios 

:~ç~~m:t~:,:s~~C~~~22::rJ~~Y:~:~~:ri:~r::d~~~08 ;~: 

l
2.' ela88e~«La OaIl180ilierê», . 'fJéiiD.i de yienné•. é···...MaraeU.' ' 

l~~~~~~~~JIUlailelt. de 7.600 tonelãdal;.tre(cõiltra.torpedei~c)8:' cLe Tern·' ,ble. -Le Fantaaque~ e ·L'Audácieux»r de.,2.60(Hooeladu com 
um raio de ' acçl1o.: de 4.000 ldlometroa; doi. torpedeiro. 

tóneladiti; '1) -Volta•• o .Yocad('r. COIII UIII raio 

J~iIP:I~'i:,~téd:L~~e!~I~:. =- !:t::. :~~!oc~:~~'e ~r:~" 
ou I.Jam 84 )dlometrol por hora. 

8r. lrIili, Tlllra 
CInqj&o.B.peclaUM AuII...... 

c.....II. .. tO li ti . .. 1611 t.· Jeh 

,-------------~~--------------I,.----_-----------~ 
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o ~BTADO .. Quarta·feira, 19 de Ábril de 1939 

~ .• 

Si 	 V. S. vai comprar PerFumes, Lenço!, Cinto" A CASA QUE MAIS 
Roupas de Jersey, Soutiens e Artigo! para presen BARATO VENDE[A~A MA[fD~nIA=1 	 te" veja a nova colecção que acaba de receber a 6- Trajano - 6 

\'Ikefp, novo conte n t rtlc!o 
d. ""I'l~raes, r ico "nl 'CO" 
NATURAL Gy.'ronldo '.h) plQn' 

~':,~~~c::~g~~!;:~~I ~~ :~~1 ~~;:,~ 
samnn u , re ... I ·~c: rtJ O ot.:: n9 l,1., 

~:~n:f;~~~ ~ ~r:.;if~~~ c~!:, ;.:~ 
v o)" e "o~ tau rQ ali enor~!~.1 

L ,\IJH fL\TOIiI OS ·\~j.,(J rt.\ Ilo~ II U HIL\~IL I. T nA. 
1111 :\ 1'lIullnu h· tn lll lllt·~. <{ !t • Ulo d t~ J ltl l l '!rn 

Ll-qul-daç' a-O da fl-r"-'m a 
-Ilen & Cl-a.F. Vl
MU'SICALA 

O I;u u; " .' n'~ di'! Ilrma F . VilIeD & CiD.. devidamente 
elllmizodo pele, M. M. Juiz de Dir. ílO da l' Vora, cODv!dll o 
c.do~ cs ill:erp. ~sudo.' n ,~ compro, de olivo da mencloDlldd flr. 

mil 11 (I !" ;'Mnld õf!T1 ~ u r., P ;O D,,~ID' . 
D l~.r<l d ",~ U II d ~d1l fe for~m resl ~ belecid/ls 43 vendos 

ele 'odo o I?!'e, que " Gudqll ~ r i!llerp.8~lIdo. 
Em se 'raL'ndo oe IIrna liqu ideção. os preço:! de ven. 

d3 SdO 03 mel::! \' dn!dNlrs p(\~, ive i ~ 
Enl re "s mercadoriês éÍ venda estã r : lj1s:rum~Dfill5 de 

música. f.or j~ 5 ptlril in~'mmeolr.; ~ dive~sos, mú~ical!, ri1 dio5 e 
lodos os s~u ~ "U!cn :. ~5, bicicletos e opus pertence0, hormónl. 
C3!J de "ár;os ".' manhos e "reço~, djsco~, {! par~lho~ d ~ raios- sanatorio para IiIhos de ope- Agência-Rua Jo:\o Pinto, Armazem - C::-;:::;,l 
violeta e idra· nfrnelho~. móvel" e uten~ilios, etc. rorios e pescadores da Ma· 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 '1 
11 saldil~~ ~~n~~~~ ~~~~~~~dc~5m~~~~d~~ ::v:~~r:ri ~aos~;~~~ I:;'i;;nl;;lfl;;;;;;G;;r;;an;;d;;e;:. ;:;:;:;::=::::::::;= 1'-----, 

menlo dess~s Hf\ iço~, 8c;b pena de, Iiquldddd a firmll, serem 
os mesmos vendidos, 

FINlanópoli" 3 de Abril d~ 1939. 
CARLOS E. FREYESLEBEN 

128 LlquidaDte. 15v-12 

O advogado

José Aceado Soares Moreira 
commuolclI lIoa leUS clleDI~ dula ctlpltlll e do IDter(or II 
do Balado que CODtlDUII 11 exercer BUli prnll••ao pefllnte a !, 

Côrte de ·appeJlação 

-, o thesouro do im
perador Maximiliano I 

LISBOA. 17. (Li, P.) - In- ! 
formam de Ponta Delgada a o 

partida . CODl destin'l o Nor
folk do \'apor italiano «Falco» 
cujo intuitl) é dirigir-de á A
merica e tentaI' retirar do 
fundo do Atlanlico o célebre 
thesouro do imperador Ma 
ximiliano, do Mex ico . avalia· 
do em cem milh ões de libras. 

Não reconhece o 
dominio italiano 

LONDRES, 16 - Lec Kurti 
ministro albanês. annunciou 

o 

a sua recusa em reconhecer 

I
o dominio da Albania pela 
ltali/). 

Kurti amrma que enviou 
um telegramma ao Ministerio 
do Exterior da Albania, nos 

l
\seguintes termos: _Recuso ·ml' 
a reconhece r o regime e o 
govêrno, formados sob o do · 

lôo 

i~f~:i~fg

da cidade 
Em toda parte se encon 

tram motivos para alegrias e 
tristezas. Felizt:s os que SI' 
conformam com 11 própria 
situação, seja na roça; ou na 
cidade. Há pessoas, entretan 
to , que nunca estão satisfei 

~~~ ees~~~~e/sj~S(::r~iJ~á~ °d~~ 
aejam esthr na roça, se na 
roça, querem estar Da cida
de. Não devem esquecer os 
que vivem no interior as 
vantagens e [acilidadns que 
usufruem nos meios tr.;nqui 
los. 

Os 

Nervos 


Pegando Fogo 

Em muitos dias as rnlllhr.res amanhecem tris~ 

tes, tão nervosas e desanimadas7 t ão aborl'cr idas, 
inquietas e irritadas que parec4t que todos os 
nervos estüo pegando fogo ! 

t}
• Estes sofrimentos intoleravcis dos nervos, e 

ou tras alterações mais graves da samlt" S:lO €au
' . ~ados por dl' 5a.~anj.t)s e pcrturh;H~'Ô(~~ de certos 


,_ . "'- , importantes orgaos Ulternos. 
~ ,.
f'..t ·" , Para cvitor e tratar tudo isto, use Regulador 


Geateira sem demora . 


Rt~gulud(}r Gesteira evita e trata os padecimentos nr.rVQSOS produzidos 
peJas Jl1úlestias do utero, a aSlna nervosa, peso, d ores e colicas no ventre, 
as perturbações c doenças da nlcnstruação, anemia, palidez, amarclidão 
e hemorragias proYo~ldas pelos sofrilnentos do utero, fraqueza geral c 
rI ("~,ntmo~ a fraqueza do utcro, tristezas subi tas, palpitações, opressão'no 
peito ou no coração, sufocação, fa lta de ar, tontura., peso, calor c dores 
de cabt'.ça, dormeneia nas pernas, enjôos, certas coceiras, certas tosses, 
pot1tada~ e dores no peito , dores nas costas e nas cadeiras, falta de animo 
para fazer qualquer trabalho, cançaços c todas as perigosas alterações 
da "allde causadas pelas congestões e intlamações do utero. 

R egulador Gesteira evita e trata estas congestões c inflamações desde 
o começo. 

Regulador Geateira evita e tra ta tambem as cumplicações internas. 
que são ainda mais perigosas do que as inRamações. 

Comece hoje mesmo 
a usar Regulador Ge.teira 

Nas cidades movimentadas --- 
dispenda se mais energia Oer- LLOYD BRASILEIRO 1 
vosa. Os ruidoR. os perigos 

das rUaS, o lufa lufa esgotam «PATRIMONfo NACIONAL" 

e irritam, sobretudo a s pos ' LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Norte 

soas que trabalham sem des- no Sllbbado, e para o Sul na quarta feira): «CO. MTE. AL-', 

canso nem método. CIDIO., «COMTE. CAPELLA». e .ANNIBAL BENEVOLO•. 


Para combater a8 depres- LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e «MIRANDA> 
sôes nervosas, a perda de LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO•. 
fosfato , a falta desposição TUTOYA/FLORIANOPOLlS 

i~~ar~c~~~~~:;!SiC~me :e~t F R E T E 5 D E C A R G U E I R O 5 

camento [osfórico. Dentre os VAPORES ESPERADOS:
mais aconselhados destaca-se PARA O NORTE: 
o Tonofostan da Cas&. Bayer, ANNIBAL BENEVOLO: dia 3 de Maio, para Rio Gran· 
que 	 vem sendo largamente de Pelotas e Porto Alerrre 
~~:~~~:dOc~: ao~ult~sel~o~~ PÀRA O SUL: ", . . , . 
resultados. TUTOYA: dia 21 do cor~ente, para ItaJah~, S.l'ranCls
________ ____ co, Paranagllá, Angra dos ReIS e RIO de JaneIro . 

Doou a bibliotheca ASPIRANTE NASCIMENTO: dia 23 do corrente para I 
Itajahy, S. FraDcisco, Santos, Angra dos Reis e Rio de .Ta 

LISBOA, 17 (U. P,) - O neiro. - . . P _ 

\.. .. __.___-_1 · 
ALMANAQUE DO 

-CORRUm UR .1111· 
Está sendo distribuido 

aos assignantes do graD

de diarIo .Correio da 


Manhã•. 

Faça, hoje, sua assigna

tura e receberA squelle 

magnHico volume, repo

sltórIe. de informações, 

contendo, ainda, interes

santes secções de lile

ratura, história , etc., etc. 


Para 1l8signaturll8: 


MACHADO & CIA. 

Rua João Pinte.. 5 

FLORIANOPOLIS 


poeta AffonBo Lopes Vieira COMTE. CAPELLA. d.la 29 ~o . c.orrente, ~ar~D f.;a,na ~========= 

decilifou ao "Diario d e Lis- guá , BRntos, Rio d~. Janl'lf? VICh,rta, Cara~ ellu~. ..leUS, 
boa" que offerecp.rá á cidade S. Salvador, AracajU e ReCife. 

de Leiria a sua bihliotheca ELIXIRDEde 7 mil volumes, ao passo DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN-
que sua casa da Praia de São CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 
Pedro Manuel será offerecida l=-________... MOGUEIAA 
para nella ser installado um 

lDSlrtlmi!D'OS pllfa C{'llser'O!l li i'em buscá los medi,,"'\! o PIIg'O' D A d' r. 	 ugusto e 
Paula 

'li 
MEDICO 

-- Doenças fe I8nborll
'Irles 

- ODeraçGel -

CONStlLTORIO 


Rua Victor Meirelles n . 26 

ls 10 1/2 e das 2 as 4 horas 


Tel. 1406 

ReltldeDcla: VI3coode Ouro 


Preto. 42 - Tel. 11105 


H C DA COSTA A . . - Slr!ntc 

Dôr de dente? 
CERA p .. ...... "" '". '1..,.,-1-/'\".~.i.!br~ 

IDO UeDsiva aos den t.;'~ 


Nio qu.. ~. i ... ... ~ à b occ:a. 

° HOSSO . 

D~PU~ÂTIVO 
... .."Mm. • 

ArtiQos de inverno para htQBiens, senhoras e crianças, em maior e mais 
variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" ===-=========== 

Metriz - Rue Con••lh.iro M.F" n. 8 	 Fili.1 - RUI Tr.j.no n. 1 
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) 6~tylo nos es portes que t'oi exposta pelo dr. Re- As condições athleticas sfio communicar a V. S. que, em' de Amaral; Paulo Sheide- gueirense'» X «lris»; 2' jOgo,

nê Ledent, no seu livro -Des resultado de práticas simples sessão desta Liga, realizada t mentel 9 João B. ~Iquelra. ,- dia 14[5139 «Tamandarê. 


A coragem, a destreza e o porto 11 Hyglene>. e perseverantes, mas a fór- em 3 de Março p. p., foi em- Sem mais no momento, a- ; X «Avahy»; 3' jOgo, - dia 

estemor são qualidades que Diz elle: «Conhece-se [a ma de um athleta só se ob , possada a nova dlrectoria proveito a opportunidade pa- 121 15139 -Athletlco» X -Iris>; 

) se adquirem com o hábito cilmente o estado de treino tem com um trabalho meticu- que diri~irá seus destinos ra apresentar a V. S. os pro 4' jôgo - dia 416iJ9 -Avahy.

o perigo, e os gregos con- de um desportista. As provas 1080 e árduo. durante o corrente anno, es· testos de alta estima e con- X «Figueirense» 5' jOgo ... 
,deravam-nas tão importan· são realizadas sem dif(jcul Porque o estilo, a veloci- tllDdo assim constituidos: sideração. 1- dia 1116139 «Tamandaré' X 
lS como a formaçãO do es dade, os gestos têm belleza , dade, a agilidade não se con- Presidente: Manoel da S. Secretaria da Liga Athle- «Irls-; 6' jôgo - dia 1816JJ9 
irit.,', a limpide7 de julga- agilidade, harmonia. E' o es  seguem sem methodo, Rem Morais, (reeleito); Vice-pre- tioa Catbarlnen8e. "1\tbletico» X «Avaby»; 7' jô
lento e a prática nas artes tilo; e8se desportista ê ver· conSI1[b08, sem um trabalho sidente: Walter Lang, (re- ANTONIO P. OLIVEIRA go, - dia 217139 -Figueiren-
BS musas. Em esport~, como dadeiramente superior no apurado sob uma direcção eleito); 1" Secretário: Anto- NETO se» X «Tamandaré'; 8' jo
as artes, há regras e há um seu estado geral. As suas esclarecida. nio p , Neto; 2' Secretário: Secretário go - dia 917139 cIris X cAva
etilo. O equilibrio da vida pernas são excellentes e a Nazareno Simas: l' Tbe8ou- hy»; 9' jogo - dia 1617139 
hY8ica e Intellectual, o de- superioridade sôbre os com  Liga Athletica reiro: Lotbario Rothfuchs, (re- Cotação do jôgo Clp X -FiguAlrense» X Athletlco'; 
envolvimento da8 (ôrça8 e petidores ê manifesta. .. Ma8, Catharinense eleito): 20 Thesoureiro: Arnol-' Athletico iO' jogo - dia 30[7139 cTa
os instintos naturai8 eram Infelizmente, quando um a do Sabino; Orador: Acioll CIP _ Geninho 8, Lico 10. mandarê» X cAthletico·. 
,ara os hellenicos e fim da thleta diz «estou treinado., DII secretaria da Liga A- Vasconcellos. Humaytá 7 Fatêco 9 Hum
,ducllção. nem sempre tem a j..Jsta no- thletlca CathÜl'inense rece- Co.nse[ho Tecbnico: Capo berto 8, Soto 6, Vltorlo 4, •. RETURNO . . 

Uma idêa qUI1 se assemelha ção daquillo a que se pro bemos o seguiut,,: J . Rtbamar Campos, Francls- Couceira 9 Pavan 4 NaIlga .1 Jôgo - dia 131B{30 Ifls X 
le certo modo a e8sa é 11 põe-, Tenho o grato prazer de co Camara, Ten. Leovegildo 5, Armllndl~ho 3 e Villa 3. FIgueirense; 2° JÔ20 - dla 

ATHLETlCO _ Ernani 6,,2018{39 Aval!y X Taman~arG; 
---- - - - Yêyê 5 Rubem 7 P Lemos 3° jôgo - dia 27{8139 Irls X 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?~~~D~~~· ~~ ' ~J~~~ .H~·~~.W~~~~~~~~~~~~~ ~Ra~~C~o ~ ~eme~0IA~~~~~~p-~a~~~9
6, Vadinho 6, Nhonhô, 3, TI- Flgu~lrense X A~ahy, 5 JôgoI 110 5, Escanda 1, Pedrinho 7' - d.la, IOJ9139 Irls X Tama!l
e Till.ozlnho 7. darê. 6 JOgo - dia. 2419139 

JUIZ Lelêco Ramos - 10. ~i~a~r.O~3lt~~e;:~~~~rlô!.c0 FI
,; e . . guelrense; 8° jôgo - dia 

\ olsas que tncommo- 8110lõQ Avahy X Irls; 90 jôgo 
Se quer comprar Meias, Bôlsas. Cintas. Beijouterias e Novidades, damo • . - dia 15ItO[:J9 Athletico X Fi

pelo m'enor preço, veja o deslumbrante sortimento - o Germano Mello espa- guelrense; 100 jôgo - dia 
Ihar o hoato «alarmante» de 29I10139 Atletico X Tamanque recebeu a que o Nobrega «desgostoso> dare. 

com a derrota espectacular A partida que não se rea , 

dos seus conterraneos, vai lizar no dia determinado 8e 

solicitar demissão da dire- rá realizada no domingo se

ctoria da F. C. D" mas sem gulnte.CASA MACEDONIA 
caracter de irrevogabilidade! A contagem dos pontos é 

as «palilaçadas' do geral, não havendo, portanto. A cue que mais barato vende Velloso.. campeão do turno ou returno, 
- o .~orrls?» _ encantador Os Cluhes que na tabella6-TRAJANO-6 do zagueiro Yeye. acima estilo collocados em 
- a Federaçlio requerer o primeiro lugar fornecerão o 

"despejo> do V~lloso. . material necessario (bó[a)117 	 liív.a\t- 9 - o Salum afflrmar, depOiS nos referidos jogos 
do jôgo, que «sabia. que o Os jogos terilo inicio ás 14 
Cip venceria o Atbletico. horas para os 2' quadr08 e 

- a «delicadeza» jesultica ás 15/30 para 08 1"' quadrosI do Nhonhõ. I;;;_;;;..~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= 
Zé Zinho P I· Perdi-da ,« Chacara »; 	

r 

L' FI:- . Usena 
Iga orlanopolttana Perdeu-s~, domingo, á tar-ESSES OLHOS 

de, no Theatro Alvaro depedem prot~c~tio I I Vende-se u~ gl'/md" cha- i MEDIDORES DE LUZ de futeból Carvalho, uma pulseira de .cará, com bôa casa de mora· A Directoria da L. F. F. platina, com brllbantes e sa: dia, multRs árvores (rume. ! Precisa V, S. de medidor para sua instal em conjunto CO!IJ osrepresen- phyras. Gratificar-se-A a pes,
rns. pasto para 8 a lO ani· lação? Procure obter na INSTALLADORA 

' . ' ~, ; 	 tantes dos Clubes, cAvaby., aOIl que a entregar nesta re,::.,··..: mllis, e Ma água. DE 	 o marca,1n. PY2!Y4ij?i :" .., ..',::·	 FLORIANOPOLlS medidor «Athletico>, Iris, .Flgueirense> dacção. 
, Vêr e tratar .Jol1o 	 approvou as" - 'I ,,': 	 com SIEMENS , com absoluta garantia, porque e «Tamandaré», 148 5V-2
Balsau Morro do Geraldo seguintes tabellas para oé o melhor. 
79 15valt.·U A. Trajano, 11 Phone 1674
(Capoeiras) Torneio e Campeonato: P.rteir. les.liZld. 

509 V--9s O delegado de Hygiene do~ TORNEIO florescente municipio do CaçaA lumtno.iJad. oxc:...lya irrita Inicio ás 14.30 horaR 
OI olho. d., r.cem · naaddOI. I do dor, onde bá dois hospitais, 
LaYolho baneflcSo;s e clareia. 1ra~ dia 23 do corrente mês. Quatro medicas, etc. etc, e ne
z .ndo a111'9'lo em cada goltu. 1° jOgo-«Athletico» x «Fi nbuma parteira registrada, pro·

guelrense», juiz, Alberto Mo cura uma parteira formada, que
rltz, aux. «Tamandaré». 2' queira ali trabalbar, podendo,
jôgo - «Tamandaré» x «I si Quiser igualmente trabalh ar 1!t)~l~JJ~ ris», juiz Jl10 Gonzaga, aux. no Hospital. Qualquer informa
-Piguelrense.. 3' jôgo «A ção, com o delegado de Hygie
vahy' x Venc. do l' jOgo, ne em Caçador.

juiz, Carlos Campos, aux. «1- ~53 30V-2
J Attenção 1 ri!.. 4 jôgo, - Venc. 2' jO

VENDE-SE uma excellen go x Venc. 3' jOgo, juiz, An
te propriedade, á margem tonio P. C. Neto. Móveis 
da eetrada geral Estrelto-La Fica in8titu!do um premio Por motivo de viagem, vrn. 
g81, na localidade do Barra ao vencedor do Torneio, nl10 dem·se, a preço de occasião. 
cAo, com uma x8rqueada, <I sendo expedido diploma de 1 mobilia completa para sala de 
boal cal8s de moradia com Campel1o. IVISiiã c I. ue jaular, qüiido " c,~-

pa. Tudo em perfeito estado . 
•~~~~ ~:~~t~~aõeste~!~a u::. C A M P E O N A T O Vêr e tratar, á rua Brusque n·. 

góclo, galpAo para pouso de TURNO 15 (Estação Radio Condor). 

tropeiros, estrebarias, eptl 1° jogo, - dia 7/5/39, -Fi- 151 IOv-:! . 

ma pastagens, terras de la

voura, matos para lenha, etc. 

- Tratar com Nlcolau An
 Declaração á praça
tonio Kretzer, em Angelina
(8. José). Os abaixo assignados declaram a quem imeressar poso
93 15Val-!t sa que dissolveram de commum acôrdo a sociedade Que girava 

nesta praça sob a razao social de MACHADO & UNHARES, 
) 	 retirando-se tJ socio Durval Linhares, conforme dlstracto ar

chivado na M. Junta CommerclaI e assumindo o actlvo e pas
sivo da firma extlncta o sacio Manoel Machado, que cilntinua
rá a explorar o mesmo ramo de negócio sob SUl firma indiviIB.e~~m~~ G~~I~~~h I dual, no Mercado Municipal numeros 34 e 34 e 35, onde espera
continuar a merecer da sua distlncla freguesia a mesma consi

r.~~~P:~e::O~:d~s.~:; 	 deraçlo dispensada á extincta firma. 
reIaçõe. o na.cimento Florlanopolls, 14 de Abril de 1939. 
; deleuprímogenlto MANOEL JOSÉ MACHADO 
CARLOS · ANTONIO De acOrdo 


dli~' il.OIé; 1! - 4 - 39 
 DURVAL UNHARES 
149 5V-2 

··· I4( 

t. 
. ColllGllorio - ,au

.loloftRto L 18(.0
Indo}. 00MaIIu da 

1 .. aHru da tar

de. AOI pobrel 
001Ll1lltu DO BMpl. 

laI ele Outdade. li 

8 boru da ....... 
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i; A' S M A E S •~~ Aconselhamo8 o afamadQ LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- : 
(I) mento Barata, professor de Parasitologla da Faculdade de Me- • 
~ dielna de Porto Alegre. E' i!.llalllveJ na expuIsllo. de vermes, • 
t) tal. como lombrigas OxlUlUB,' ancylostomuB, etc. 30 annos de • 
~ uso têm demonst-:-sdo a sua eHicacia, • 
e 	 $* 	 Dé.l'OS/1ARJOS: • 
:l1P.CARLOS HOEPCHJ: S/A·--rlorianopolis : 
~8..........6~••••~~•••••e ••~•••_e••8~ 


SalGUE! SAlGUE! SANGUE! 

SANGUEMOl 
(Flrllu" AIUlI]o ReONTRA SSE' E' o unlco forllficanle no

E' DE EFFEITO SENSACIONAL mundo com 8 elemeolos 
~a. tosses rebeldes e tral-:,oeiras, nas broac:bH•• cu.. lonlcos: Phosphoro, Cal

..Jcas ou Sinl!;ltss. grippos, rssfrhtrlos, rouquidões. toues co. cio, Arsenlato, Vi.lD<ldalo. 
&scarroa se"~uineo!l, dores no peilo e ItBS coai.., mOlRn". elc. Com o seu uso DO fim 
ó: o re:modlo ab$oluto. hera~co. que nãu talha. EfJ.caclsslm. de 20 dias, Dora-se: 
na tosse dos t ...berculosGs tOMando-o convetlJ..ntemente•• 
C:ONTRATOSSI! lá recebeu ...ais de 24000 altoslGdos vare l' - :~.-_ .. ---- 

• Iraqueza yeral, lalta de appelite e febre, o CONTRATOSSl! 

lc:vantllrneoto geral ..-_-~--'"':-_.-_.-- ............"""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.......'''''''''''~.......'''''''''''~ 

dadairos. Tanh.... cuidl!do! Não se ....... ~.nar'.. Accel das fôrças c vollalmmc:dla- .I..;.;.;,;.;.,;,;,;,,;;;;..;;;;;.,;;.;.;,;;.;;..;.;.~;.;;,;;.;.;;;,;;;.-...;;...;.;;;.;;.;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.;..~'Iil C-umpr,"nd-o um''''a-r

te,.. só o CONTRATOSSE. quo. bar.to••"0 ..... c..eu...... ti do !lppell1e; 

co~~l~i~:l~;:r~~lr~:nJ~~~~ Obteve resultados po' II p'ometS~ 
ii'.T-:illi;;-;Bahia» ~~~!~:::Ií: ~ l::~::~$~~~ · · b -Ih r. -I : Damos _p:UHelÚ'"le~\>e: h.llere.·e;1t:9Iess~o 0"r"'''31 e do e'1\· SItlVOS e ri ante;) Ise que pode repreaelllll, p ....a 0101

m~ll'rt;dl<!~llto de a~~~bo~ ,,! • ~~~t2~~:.I:~~~~~~~~e~r~ c~~f.:::ná: 
,ell()~; Fraitae, advogado no Rir. de J a·Fundada em 1810 Séde: BAHIA 4' - A:tgmt!>ifo de peso «O ah<:ixo aa~ign~,.d() Dúulúr fnl Medicina "elro: 
..ariondo !ir: 1 ! õ kllos; D!r~CI"r tia S.~nta Ca~a de ,c~ridcGe, desia cidad... ~ u~~e:r~'in~~~ ~u~'~B~Dt~lv~i~~~~

Seguros Terrestres e Maritimos O S~tl&"Q~aol ~ UI1lIl!lr~n- rr,éoíco da Brlgl!da Militar co Elit~do do RIo Grande do meio ,,,,lo qual me sar.1 d" 
de de~ccber!:l sd~ntlfk.::,·- do Sul. altesl~ haver empregado InnUmeri!8 W7..'. em honl\"cls sD~ldmentó" do eslorusg'}. 
O~'!!li!() de d:. ~,~"I1·.)ei Sr!~· sua díniclI !le H(l6pitlil, plivada e milHar, o t'n,:! ",ico • Faço-a .1lnleaOOGDte com o Inlulto 

Capital R;!IHwdo R~. 9.000:000$000 re-~ f.kC,}~i~, depu,ador-tonico d() seDgue «OALE~OGAL,.. fó,Ínula d~ :!.G:;:~I ;~IPeH~iJ:'8u~~eq~~lIr:r~ 
Cl,pllo! t: R~~erv"s R". 57.000:000$000 de ~eu emID6ate collega DT. FrtHJenco W. R"wano, conbecido em casa como d~e~l, 
BebI! dê rb!z (p.tdlOS e Icn,,~lO~) RI<. 16.054:200$749 colh~ndo em todo!> os CIl~08 em qUl o prescreveu, os do 8Ppsrê!ho d!ge~tlvo: .EII.. &olfre 
.s~iUro3 elfec:lJ~d!}lI em 1967 RlI. 3.1 69.677:154$8õ4 mõla po~itivos e brl:hentes rel!ultedG!!_ 11'u!lo do esb~llgu>. dizia mlJ)h.. 
R..eehõ3 em 1037 Rs. :il2.M5:Í!ll $090 D. Pedrl!o, Rio OrlliJd~ do Suí. senhoril P')F."l,z"da. 

Sinllliro~ 	 1>l!!((J~ em 1037 RIt. lJ.797:380$OW Nas feridas, DR, HENRIQUE MiNSUlTO 

mesmo de máo (Firma recouh~clllt!) 


,I carac'ter, ecze.. 
, mas, ".plnhas.

Opera com as mais modicas taxas em 	 o ne hyglene O Iltie;;!tlQQ acima, de ine4limGvel vGlor. orre

intlm. tecido por um u.é:lico de ,,11/) c(l!lcellc. Que dii.mll
d.. setodo o territorio nacional nhor.. tconlra h1w:r rcceilddo innumera5 v,zea (J depu(!llivo «GALE
corrlmento$, flQ

res brancas. NOGAL_. ca,hwdo OIS mai!5 p081livo" e brdhaDi~3 ,e
elc.) 8IJílaclo~. b,m I·ód~ servir d~ gula «o. Syphililicos, O~

SUC;Cl1f:!!,l o...· U;\~~{nt1}·. Rt:gul~d{H~ij ~!~ aV!lri?f3 c Ut:pr;!~ GYSA qtlÚíll não d,vem U~lir n:mtd:oB que aéu méros pdl·
Sfi;)!l3.ni.:,-", t;:)'!o p:H::tC!Pâ~~l dj~dfS c.:: A!Hl!rk", é sanlo remBoio liativOlj, c tlm DuócJtem c.qU('!k que mil!S gllrdDila3

BmoPII e AI~lclI. llb. : lUA PIOf. AL· !h~~ oflelece, e eSlie não pó:le deix"r de ser o ..OA· 
Imo GOMlS, 9 ·110 LENOGAL,., un\co qU'il apreseol8 proves a! milis 
PElO CORRIIO • convinC'!Dt!l8 elo seu 8'ande poder c da sua i!!!lsúmbro· 


Aqentee em rlorianopolis ·:...--------.....::1 8e, eflkccl1!. 


· I 	 NÃO HA DUAS OPINIOES: para SyphlHi~,CAMPOS L O BO & C1&. 	 Rheums'i, mo, Molesllas d:l pelb (lU dd8 que, ~lio de1_________ 
N 9 	 riv~d8!1 do SQDgue impuro e de fuado ()8cro!ulo~o, sóI 

11' 	 OR. CARLOS DE FREITASCaixa past:~/:- ~~~:::.. 1:;-~;:: Tel: ':LLlANCj" Sdanda. lias ~ei~l~~~e i~~~~;~ l!~rD~~i!VOc:;!~~~~O!!~~ip~~I~~III~~~
Frederico W. R"m6Do. 

Escripforios em Itajahy, Laguna e ' e tIras 	 510 IlOPlTlI ILtlOOL! De latlo, vlv!a em conatante re
li ,Ime: qu.lquer alimento mlll. lorte 

Blumenau. Sub-Agente em Laqes • para ver o Encontra-se em todu as Pharmacias r:31~~~~:.-':.~II~I:roPS!~d:!~:Yai:r~I 12-P) 	 : CALÇADOS do BrasU e Republlcas Sul-Americanas. rivel na Meca do estomaBo, omll- I 	 li N S P N 963 ~zia Insupportavel.·.'c'--a-'-rt--o·--s---H~p·(ke S.-A. i :::::sc~~ali~a::~ II'!._N__O_A_"_._____l_._D_.-'-.-'----------I,~~Jf~~!i~~:!:~~f~~ 
~ 	 CANOS para ._----.-.-------.-----------------.---- :~~é~ISe~~.!,~~ci"o!~~u:::e~!e!~I PRAIAS DE BANHOS Iliill ilggraVíI-... c"da vez mai.: I"i 

quando IIve, de um médloo amllJ"~Matriz: FLORIANOPOLlS 11 
FiUalB em: Blumenl!u, Cruzeiro do Sul, Lages, Cinto, _ Chinelos _ 80- ~------------------- ~I~o~~~~~~. d~oe::lh~me:~~~lId;rJi 
Laguna e S. Francieco-Mostruario em Tubarão M.olestias dos rins e coração r..cgo no primeiro vidro r.omecel a 

nés - Luvas, etc, o TONICARDlUK tonlco dOI rlol e do oora910 limpa a rbservar ~~h':{a8. ~ peao D~ ell
bexllla, OI rlnl,II8 nephrltea. areias, collca. reDala, auameuta ali ,~~~~Og:sU-O:lnre~1ln:f:' I~~':s:!:REFRIGERADORES ELECTRICOS Artigos pa r a sapatei- urlu.... '1'1ra 88 Inontovõel dOI 1'68 e rOllo. b;ydrop.lu6. lalta de ,uppareceudo, e, 810ra. dllpoll de 

ros e selleiros :~~:e!:~~:é.dores 110 cor~o, altllma. bronchlle ulhmatloa, :~t~8r:~1~~:in~:~ur~~~ar que 

Remedios das senhoras Parit quem sollren annol Rlul-
Cortumce e Fdábrica E' o tonlco utero-Durlo SEDANTOL que rBatltue a aaude ~g~dgQ:~e:'~r' ::tU~!lbll~':l'àde~tt!;

de alça 08 perdida: pela anemia. palUdes. lIIagreza. f..tlo, nOres brano.... 010 heBltel em vir a pdblloo aUes· 
regalador du vi.lta., cera daM clo"n91l11 dO ulero, oVlrl06. evita tar 08 benellclol que me trouxe O 

~ BARREIROS~ u bemorrbaglu. ant61 e depoll do puto; oolllra IOMa u elller- ~:lIxlr Clulta de PuchUl"l'. Foi lIlee
... .. mldadlll da. senhoral de qnalquer Idade. mo umll promessa qne IlSoE' . um 

Lesões do coraça.o e asthma :::~viI~'::~g'tr~:u::tore::__:::~~ 
eoDlrau:;dr~p~!:.'1'~:~~:3.~d:I~1fa~:~o~e ~~, d~IP~::õe;,"I:~eJ: leA:rfl~:~~~~I~:&Cror?~I:to=~: 
D1eulO d.1 velal e "rlerl.~, brouoolllte utbmallOll, llueurlBma, lado da minha graUdlo. que;, peço
I1Phlll•• rheumatlsmo, le.Ge., CaJllaçc. urlDu e.cauu e dOtaM publloar como um ""fV\90 , lIuma
no oor.9Io pontadu nua rtn•• Inohll90~" nldade lo!!redora..' . 

Aos fracos e convalescentes 
vlsor ~::e:u::~: :~~~~~~~.\-':,~t=:n~o=~::g:a~nt;el~
lIOal loemlca., Evita I tnbercul_. oIoatrl&& 011 pUlmGes doentea 

41 ~'r:'~U~D:::::t::u~lt: :e::I:::-. ·:;!~::,l:~C::_.&1-•• rapldl. 

Syphillis - l'elle - Rheuml:l.;~ismo 

Vendas em prestações-Garantia de 4 ann08 Greênt :~:o~~~;:: ~~II:n::'~~:=Iu:o~..~::a:!' tr.:~~!':. 


DoIS mOdelos {de 90 e de 120 litros) Antenor Morais darthro••••plnh... Illtu)u; purl'90• ., Ierld•••.CIIIDOlO•• e_o-

IImboa d. uma eW!lomla IDrp'ehendeuti!, !'OÍ,!/ em 24 8:-: ::=~IIIDO, Unloo depurltlvo queUmpao corpo, tonl-
Ci rurllió-dentiltaboro coa.omem roem.'s cnerltll electrlc/l do Que llll1 Depo.lllrlll: IOdl ... drqarIU de:810 Paulo e RIo.Trabalhos modernislIl 

mos. Ponte. e dentaduras 
ferro de ItlIIJ0mmar tm ! borBI li. s~rviço. di um 

MaDtemo8 em depósito todas &.sJ)e9a8 80!>re anatomlca8, em todol OI 	 da ri '" 
AS SENIlORASDjlEVEM::;WS.AR de ,etIClIllJentea.e meemo mecaldlolOl completos. mate~'gR:~~8~adO" em...I~o.taUcite lallmll .. tómente <I MBIOYPAN, de I prdo I 

em~~f<d(;2d~aafta~ClÍi P~()prI~!O~9i..~~.... allen- Dal :!lá~81~0:a:.~!I 111 graBde.poderhnlealoo. cooÜ'amolelllalc.collt.,ll),3.&a r«klCI:~::~taPr~~ldc~~P':; 

elu ptil." 1I"t.tGt. ". aal•• corrimlatOll. mole,· "''I. Rfo Bta.ato, "I r.. capital,


RUI P. MII"llnlto,6 ~~~t:rc;:!~~:~:::~I~:.·D=!J:I~t.~~~~~.DI:. nl noltl d • • plltl 7 do COI' 

...._________________..... 11

:~~~!i.m:~~~S-;:!t:iJf"\ 
11~1r----_,--;=air"rll.y- __________• ____ 147______• .J ltatl, 7V·. 
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o RSTADO-Quarta feira . . 19 de Abril de 1939., 

.ti [\GONORRHEA (HROHICA : ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••
O E stsao e ( . 	 : 

Diario Vespertltzo-I Nâ~~eVf8J!>Jm~:i:1~~~~f!:~::1~e c!~o~ma : mpresa Nac JeNav "Hmp·c~e" : 
- ,CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO: 	 • U • . I : 

RedacQ!.o e OHlolna.'r.a Jo!o Pinto n. 1S I 	 •• Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl •• 
Te!. 1022-C%. ~o.t811S9 	 • Hcepcke» e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor «Max... .. 

:..5!IQNA1 URA' 

Na CapUal: 
Anno 

Sem...tre. 

Trlmetltre 

Mês 
Nomero avullo 

No Inferia" 
Anno 
80meatre 
TrlmNtre 

AnnUUOtOI medtute eonlraelc 

DI. _IBIlBL BDRBRID 
CLlNICA GERAL 


VIAS URINARIAS 


Especialista em moles las 

pleuro-pulmonares (bron 


chites - asthma - tuber· 

culose. etc.) 


Consultorio: RUI Joio Pin 

lo, 13 ela. 14 i. 16 hOI... 


- Phon. 1595. -


Residencia: RUI Joio Pin 
lo. 1 {Sobl.}-Phon. 1214 

I	v~:: m~~~:.~~~a.1 

installa os «quadros" 
para os mesmos. 

Preços modicos. 

Ru. Joio Pinto, 14 
Serviço garantido 

v.-65 

VENDE-SE ~~i~!;3~ 
com 106 metros de frente, por 
800 de fundo, situada Da ci

AUGME'NTEM SUAS 
VENDj~S ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

~yl.COMDO. 
Svndicalo Condor Ltda. Agentes I 
Carlos Hrepcke S.A. Rua Conse

lheiro Matta 3S 'l'eleph. 1500I- _ .._ ---_.-.- -- .-.•...__ ..__._---------_. 

----------------------1 
Dr. Joaquim M"deira Neves 

~iedíco - Oeulista 
Formlldo p~lll 	 Faculdade de M~d l::i llll da Uulversldade 

. do Rio d ~ }lIoelto 

Trll!emeolo cliolco e elrutll'ico de todlls a8 molestllls 

dos olbos 


CUTSO de lIperIE:çúomeD!o né! ~specllllldilde, com o dr. 

Poulo Filho. [lO Serviço da Prof. Dilvid StJDSOO, DO Hos


pilaI da FUDdcção Gdlfréó1-Gu'Dle do RI!! de JaDelro 
C()mple!il IIppa,elbagem pl!ra exames de sua e~pecllllldilde 

Elt:crs'lcldade Médica, Clloica Geral 
Conallh~:< dl(; rl ilm~ole do" 16 óa 18 

CONSULTORIO Ruo h ;ilO Pi010 7 sob. Telepb. 1456 
RESlDF.l<CIA: lluK Tenente SlIvglrll 57 TELEPH. 1621 • 

Café e Restaurante S. Pedro 
a parte do estabelecimen · 

_ to que se relere ao ResVENDE SE ta ura nte, in clusive a co
zinha . bem apparelhada c hy~ i enir.a . Ponto optimo e bem 
aireguEsado. A casa está garantida p'lr conlracto a longo 
prazo. Tratar no mesmo cslahclcclmento. Rua felippe 
Schmidt -- I 

141 	 v-5dade de Biguassu com duas 
casaa pequenas, ca!f>sal. gran
de mandiocal. pastagem e ma
to c"rrado. Trata-se com o I
dr. Fulvio Adueci, á rua João 
Pinto, 18 (8obrado). v-g3 Siemens Schuckert s.A.1 

08. RICARDO 
GOTTSMAM 

Ex-chefe de c/I
n/ca do 

Hospital de 
Nuernberg 

(Itrols. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 

Ururgia Gel ai t 


Alta cirurgia; gyne 

.~bflrJr~e=~o:~ 
CJri.irII!I.~dO,~ _~Y8tema · 
li~oao' ~ ·;4)~raoõe8 

Materiais electricos em geral 
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

Installadora de Florlanopolis 
R. Trajano, 11 Phol1e 1674 

MO 	 VW5 

·: 	 .I • SAIDAS MENSAI~ DO PORTO DE FLORIANOPOUS .. 

,... --
e., Linha Fpolis.-Rio de Janeiro ILinha Fpolis.-Rio de Janeiro 

Escala ltafahy-S. Francisco e., e 	 Santos. Escala São Francisco 
Transportes de passsageiros 

: e cargas. Transporte 

e., 	 Paquete cCarl Hcepcke' dia 1 Paquele 
)lo ' «Anna» .. 8 

... 	 cCal Hcepcke. " 16 dias 7 
cAnna. " 23 

• 	 Saida á I hora da madrugada. 
Embarque do Srs. passagei- Safdas ás 18 

• 	 ros até ás 22 horas das ves
• peras das saidas.I
• 
.. 	 ás IOrdens de 

de cargas 

«Max' 

~ ::2 

horas p. m'l 

Linha Florianopolis- •• 
laguna. 

• 
• 

Transporte de cart::as. .. 

Paquete «Max. -, 

dias 2 ~ 17 I 
Saidas á 1 hora tia _ 

madrugada. • 
li 

Ordens de embarques até embarques até Ord;ns de embarqu~s ali • 
• J2 horas d:~id~~~peras das ás t2 ho ras . as 12 das v~sp~ras • 
~ das saldas. • 

• Ob -. As passage.ns serão vendidas, no escriptorio da Em- • · ~ • servac;oes. presa, mediante apresentação de attestado de vaccina. • 
• E' expressamente pr?hibida a acquisiçãO. de passagens a bordo dos vapores. • 
• - Rita MJr~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito pdo trapich~ sito á • 

• P ara mais inlormaçOes, na sédc da 	 • 
• Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke •e 	 á rua Conselheiro Malra n.' 30. I 
••t>•••••••••••••••••••O •••••••••:..... · ' 

JUVENTUDt 
ALEX~NDgE 

08. 11IL_& IIILLMIII 
Com prcÍliclI DOS hOSpall!a 

euro"eu~ 

CLIN1CA MEDICA EM 

GERAL 


Coosullas d!l8 tO ós 12 e 

das 16 6s 18 borB:! 

INSTITUTO DE ELETROCAR· 
DlOORAPHlA CLlNICA 

Cura0 de aperfelçoamonto em 
doençae do coraçAo ldlagnOll·
Uoo preciso daI molestlae car
dlac8a por tra~OII el8Ctrlcoe) 
Cr.ug~tA~EDO Ws~~00

NERVOSO 
GABINETE DE ELF.CTRO

TERAPIA 
Onda. curtas, RatOll oltra-vIo
letas, Ralol IDlra-vermetho. o 

E1ectrtcldade médica 
LaboratorlOl de 118rosoo

Dia e 11161)'181 CIIDiça 
~~~~=~I~re WlIstermann .de Hecbt 
Tsu, KabD e Sach. ZoraeJ 

D18gnOIUCc\ do ImpalodlllDO, 

~~I:~ed~:~~(r:=
de AlOhetn Zondeoll:, para dIa

1::':g~ d:.:::!~ew: 
qoldo racIIt~o e qualq_ 
Jl8IMJuI. para eloc\daQlo de 

dlqn_oetIoo.. 
Fern. Machado, 6 

Tel~pboDe 1.196 

J 'LORIANOPOLlS 


58. Regiio Mi!itar 

5a. Divisão de Infantaria 


10·' . CIRCUNSCRIPÇAO DE RECRUTAMENTO 

TIRO DE GUER·RA N. 40 
- Florianopolis 

Avisamos a quem interessar possa que a Escola tie 
Soldado deste T . G. funccionará durante o corrente anno, liS

tando aberta a matrícula até o dia 25 deste mês de Abril. 
DOCUMENTO EXIGIDO : Certidão de nascimento. 
IDADE : De 16 annos comp\.!!tos a 20 incompletos. 
~ERIODO DE JNSTRUCÇAO: As instrucçOes theori

;ase práhcas . terão inicio a 2 de Maio pro v. e termininarão OI 

-:8 de ~everelro de 1940; e serao llIinistradas ás 2a5., 4a5. e 
6as. feiras, das 19 ás 21 horas, e aos domingos pela manhã. 

. INFORMAÇOES SOBRE A MATRICULA: Serao lor
ne~!das na séde deste T. G., sila nesta Capital, á rua JOSé 
~~:~:, ndOas5~9(sl:n~d~1:r~~~a Pliblica). todas as 2a5., 4&s. ~ 6as. 

A 	 DlRECTORiA 
130 16V-12 

Cré~ito Mútuo Pre~ial 

.............a.............. 


Clube de sorteios d. 
mercadorias 

~. i i"'1 

FANTA\SJí~(o I 	 I • 

6: 
PI:EMIO'~éM~AIOR 
Muitos' ,Prêmios~ enores 

~~~u:!. Ti~IIi~ )' 
DO. 11 (d.. 10 Ú It, • 	 .Vende-~~;~~~!~~~?:~ 

i 	lot.dl6 culnha:sitodas'cón8
trulda. de IIJÓloa, DOI Ilto. 

.. 	Ir. ú 16,M) Ttle .~G\"tribui~ão 1$000 
pbona - ,  da ria Ruy Barbo... proxlae.ldeocta i rua Ba

1110 ao Abrleo do. .MeDorH.
lOTe. JUDlor, 20. - IDrorllla9Ô1' CGIII o proprle H.bilitei-v•• I In.er.vei-vos I Telepbon& - 1.181 	 'arlo, Joio Carnlrlo_ ___________~~__________________--J,~ l~-&I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:passage.ns


·
o esr~pº, .1.9 : de" Abril de 1939 

Só a Providência pÓdelV"d .'.' BRAVOS, · SR~S*LAZARI-It1ltima.horaS~l
salvar a Europa I a CCla ..... ~ARIS,l~.- Ac~- esporllva. 

DUBLIN, 18 - o sr. De Valera pronunciou em FAZEM ANNOS HOJE: 
Ellis, no condado de Clare, importante discurso sôbre. a Decorre, hoje, o natallclo do nos-
situação internacional, no qual definiu a atitude do Elre so estimado conlerraneo ~ brilhante 
(lrlanda) em caso de guerra. (ollega de Imprensa. sr. dr. Manoel 

O presidente do conselho accentuou: «Parece que da Nobrega. ex-dlrector da Inslrucção
8Ó a Providência póde 8&lvar a Europa de . nova guerra. Ie aclualmente residindo na capital
mais terrivel e mais desa~rosa do que a última . federal. 

«Os tempos d08 IIcordos internacionais como o 
Pacto KI'llog já passaram. As relações internacionais já Seoborlta. laça com Que eeu Da- i 
não são dominadas sinão pela fôrça. Será, todavia, demli- morado uoe Ch8~U RAMENZONL i 
siado tard_e para que cent~nas de milhões. de iDDocentes, Faz annos. hoje, o sr. Alvaro To.!{

que nãe tem nenhum desejO de se extermmar mutuamente, 

insistam para que tal não aconteça e peçam q!le se. re~- lentino de Sousa. alio funcclonarlo , 

lize uma conlen;!Icia das p(ltencias que entrariam \DevI· da Fazenda federal e membro do 

tavelmente ua g'uerra antes que est.a re~e!lte '.' ~erá possi-Ilns! Hlsl. e Geogr. de Sta. Catharlna. 


I 
v_~~_a proposta de Roosevelt seja rl')eltada . > Seoborl1a . •Xl); que .eu nol.o 

UI8 chapéu RAIdBNZONI 

(t lli cr 'ca médico -. IDr Pedro a a CIO Im. . ' FesleJa, hoJe, seu nalallclo a snta. 
• . clfurglca Adelalde Trindade, f,lha do sr. prof. 

das molestias da cabeça e pescoço Luís S. B. da Trlnddde, alto func·lmantem 
ESPECIALIST A EM clonarlo do D. E. 

OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS ' 
CODsultorio: Rua Trajano, 18

Diariamente das tO ás 12 e das 4 ás 6 boras Nada de ~roplanos? 
Re.idenci.: Phone 1565 BERUivl, 18 _ A partir I 

_ _ 43__ _ ___ _ ._____V_-_16__ da 7 horas de amanhã, atê · á noite de (ja. -feira, isto é. 

urante tres dias durant" os preparativos, a 
execuçlio e o encerramento 
das fostas do aDniversario 

Nadou d 
-_ e tres nOI·tes --- de Hitler será prohibido o 

--- vôo de a~rOI)lanos por sõbre 
. . Berlim e as principais cida-· 

SALVADOR, (V. A.) -- FOI preso no mUni- des da Alt'manha. Todo o 
cipio de Conde, no norte deste Estado, e con 
duzido para _esta capit~I,_ o individuo Léon Her
tay. clandestinO, que, viajando a bordo do vapor
aOlympia-, foi recambiado para Antuerpia, no 
mesmo vapor, pela polícia maritima de Santos. 

. h d L' H t d I IA.qUt C egan O, .eon er ay. ec arou que sa 
t~r~ daquelle naVIO, a 28 .mllhas da ,?osta bra· 
stlelra; , nadou durante 3 dias e 3 nOItes, com 
O auxilio de 2 salva-vidas, sem pão e sem á
gua, até chegar á praia, semi-morto e coberto 
de queimaduras do sol. 

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

Oito milhões de homens 
em pé de guerra 

A crise, que Ilã tantos dias 1possuirão. em conjunto, 14.000 
paira sôbre a Europa. fez com avicies. enquanto o bloco to· 
(Iue os p8is~s alfe·ctados por talitario dispõe de 10.600, e 
ella mobilizassem, em parte a Russia, de 5.000. 
suas rôrças. a ponto de o eOD
tinente europeu ter twje. em 
rhéÕ:Se leu:~~~~~!!.ea de S mi o Baldl IrllleLmeu 8114r' 

A " t I t Teas brODC Ite! 
sSlm ~ que a~t~.~en e Bato CO. tosse 

~~o~O~eO! ~au~ s~o cO:hle~~r!: S' lei de Noslo Senbor, 

~~~~:mdeent?60ava~~~ leo~~:~: Hé te AIII !l COnBATOSSI ! 

;~e::sp~::~~:r:~cee:t~ei:nit~· Irmandade do Senhor 
que ~ssas unid~d~s se encoo: Jes1;18 do Pa8S~s e 

~r~tf~~:~~~~!t~i~~~~s:~ HOSPltaIEL~7çÃ~ndade 
)emanba e a Espanha dis~õe_m Devendo proceder· se, a t . 
presentemente de um mllb~o de Maio proxlmo futuro á 
d~:O~e~~n::ra ~;:::as3~~~ eleição dos Consultores que
UI - s- a l?rança um ml'II'lão' t_ar.. ão de servir. no bi.ennio de.10mtln , _ : _ ' !1Í1.i9 a 1941, Útl acordo COiu 
R. Russla. 2 mllhoes e 000 o que determina o artigo 21 
mil; a Polonla: 900.000; a R.u- do compromisso, convido os 
mania, 400.000. a Y?~OSlaVlu, Irmãos da actual Mesa Ad. 
140.000; estando a. Gra-Breta- mlnlstrativa e os que em qual. 
nba tomando medld,as urgen - quer tempo . occuparam car
tes para pôr em pe de guer- gos de Dignidades e Consul
ra 600.000 hom~ns. tores, para comparecerem 

R.presentante 
Pessoa conhecedora do ra

mo commercial procura re · 
presentaçOes, d~sde que se
jam bem remuneradas. In
lormaçOes, por obsequiO. na 
redacção do ESTADO; en
tretanto, caso uma firma In
teressada assim o deseje, 
compar~cerá ella, immedia
tamente, á sua presença. 

:....._____._""" 

apparêllJo que violar essa 
determinação será abatido. 

--~------- --_._------

Dr. Getulio V~rgas 

Faz .nno. hoje o emi 
nonle .r. dr. Gelulio V.r· 
lI", presidenle di Repú
blic.. 

N. hOll .ttribul.d. por 
quo p.... o mundo. urge 

:~: t:~:;::~~:~r~~;:~~~~~ 
torid.d. do P.i. - que de· 
.e;.mo. vêr pe,petu.mor 

~.~~~~;~.Pc·ho:r. tl~:i·Hu~ 
A expansão militar 

do «eixo>' 

PARIS, 1H (U. P.) _ O as
pecto mais caracteristico dos 
preparativos das potencias do 
eixo totalltario contra as na
ções democratlcas é a extra 
ordinari& extensão das llnbas 

S·
I 
Pio 

nheclda pubhclsta pOli- I Athletico x Tamandare 
tica, sra. Génevieve Ta- Preparando.s~ para.o cam· 
bouis, collaboradora de peonato. da cld~de, Jogarão 
L'CEUVRE, sempre bem sext8.r~lr~ ~roxlma, a~ tur
informada escreve que mas prInCipaIS do Atbletlco e 

H'tl ' t . Tamandarê. . ." 
O sr, I er erla procu · .- _. ! ;~:1 
rado exercer pressão TorneiO Intclo 
sôbre Portugal, afim de A Liga Florlanopolitana de 

. que se manifestasse a Futeból rará realizar, no pro
favor do eixo Roma-Ber- ximo domingo, o torneio in(
lim O sr OI-lve·l 'ra Sala- cio da temporada de 1939. 

. . 
~ zar respondeu-lhe. que Campeonato joinvillense 
- combatia o bolchevismo O Caxias venceu o Amll
' dentro do seu pais, po- rica pela elevada ~ontagem • 
'. 	tém, que não daria qual- de 4X O_ .. - I 

quer passo que viesse I C \ ., . 
a melindrar a Inglater· ampeonato.

P t I paranaense 
; ra, com que!ll or u~a I Athletico!! - Ferroviario l. 

velha alllança, á qual deseja ser ftel. Juventus 2 _ BritaDnia 1.

bre entar a guerra
XII "dO Fo ...ua resl Ir na fan~a 

PARIS, (V. A.) - .Já se cogita da mudança do 
Papa para a França, é a noticia sensacional que a 
sra. Uénevieve Tabouis annuncia no journal -L' mu
vre~. A notn di<l textualmente: 

.Repete·se em Londres, em certos circulos 
anglicanos, que o cardial Verdier, de regresso a 
~::!~~::p~~~.:ao elp~pãaO ud~aPi~e~à;nc~~cu:!ra·F~an~: 
na tlventualidade de guerra. Ao que parece. tinha 
sido escolbido como residencia papal o ClIstello de 
Cbambol'd. Dizia- s~ em Rom8 que o cardia1 Verdier 
tinha recebido confidências dos clrculos intiml's de 
Pio XlI. segundo as quais a absoluta falta de Iiber
dade que cerceou o Vaticano, por occasião do con
clave, Illzia recear que durante a guerra eventual 
não se désse ao Papa nenhuma liberdade a não ser 
a de lisonjear os dictadores~. 

--	 30---f -. -d- -- -- 
pre: e:lto elXilraos' RIAS I 05 cergos no 

_ 
Icampeonato Sul.Ame · 
ricano d e B I C t

Rio, 20. _ ~: a~ros:;u?-
ment~ ao Campeonato Sul-IAm~rlcano de Bola ao Ce~to, 
re~hzaram-se. ontem, á !lolte, 
P!'l aDte. ror~ldavel asslsteu · 
cla'rimmal.B dOIS eucon~ros... 

P elramel!.te medlralD lor· 
ças as s~lecçoes do Uruguay 
~ dI' CllIl,e, os dois vencedo-
I es da 1. rodada . . 
. O embate ~erm~nou com a 
lDesperadal vlC\ÓrlllddOs uru
~~:f~~ ~~XHi~ eva a contli-

A seguir os brasileiros en
frentartlm 08 peruanos, cam
peões invictos do certame de 
19b8
De~envol\'eDdo oplima actull

ção, o -live> nacional con
seguiu derrotar seu valeote 
adversario por 32X 25. 

Agradecimento
Recebemos o seguinte pbo· 

Paraná n.ogram~a : .O Estado - Flo-
VA I CURITIBA, 18 - Devi ~1:~:~~~~B~m-;;d?~P J:'s~~ a~!~~ 

do iis disposições da nova ceituado diario o estimulo 
 \. ___ ___ lei que regula o eUlcicio da recebido para o jôgo decilli-
ILlncçiio dos Interventores, cal vo do campeo~ato do Estado 

Pelo menor Osn~' C..rdoso, cula.se que trinta prefeitos da parte da Iml.'rensa, dos 
foram depositüdas na geren chronlstas esportivos da as 
eia d'.O Estado. duas cha· terdo qUI!! deixar os carpo. sistencia e !le tod~s e~ 
ves, presas a uma argola, en - por serem uns militares e ou
contradas á rUIl 28 de Setem- tros funccionarlos publicos, ou 
bro . ainda por lerem contratos 

Os srs. Carlos Regic! e Ay- com '••dminish.r;ão. 
res Gonçalves e mais alguns 
seus companheiros de dire
ctoria da Ass~ciação Cultu- O interventor póde 

~g~~u~:em:~:;:~vfi~;~J:! c~rrti~~~~efos~f~:' 
ass istirmos á sessão sol"noe, ve~~~; ~~de;;l ~o i~~~== 
que a referida Associação le- do do Rio dirigiu um of

summa. deixando suas' sau
dações. - Sady Magalblies, 
presidente> _ 

O "avan- ç- a- ,,-é-f-a-ct-o-' 
PRAGA 18 (H) S ã

confiscad~s os bens-de erto~ 
dos os políticos tcbeques 

~~~gSe~ror~~~~il~ra: fnova::~ 
:~e:-~o~~:~~ e::e:rs.PON!~:8~ 
ex-presidente da República, 

i~~~~a~c~~~~~Jt:o~;:~ ~:j:1: ~g::l~~:~~~~!~~:!: f:!r~y~~n:~:t~~~ln~lr~~~c~ 

Scbmidt. orgsnlzação das admi· 

Foram achados e depusitados nistrações estaduais e 
nesta redacção tres documentos I :xu:~~:~aJ~c~~~t!~~~:. a 
emitfidos peta Capitania do Por· 
to, em fror do propr;eiario ~e 
uma can a de nome « one». . 
cenciada por aquella repartição 
sob nO. 631. 

A's 19.30 horas de amanhã, o 
em que se faz concentração Instituto Historico e Geographiéo 

Inf1~~q~~õ:ls i~;~~: ~~~1~:}~ ~~d;O~Si~~!~~t~~S~~ r~~:?~~ deA(ô~~~i~ opera AlbBnia ~~~:~~~:~~~it~~fr;m~e:!iZa;:~i~~na 
ze _ dia l° de Maio, ás 17 boras, e ilhas Dodecaneso; a Es· 
a França e a Ora-Bretanba afl~ de proceder-se _ ~quella panha em Gibraltar e no Mar- São os seguintes os Teleg<a

- eleição, sendo permlthdo aos ro.cos; (. a Alemanha nas Iron- mas retidos nos Correios e Te· __________II!!I Irmãos, que não pUderem tetras da Yugoslavlll e . Polo legraphos de 110rlanopolis: Segu 

F- t - ..m re8pos a, o mIDIS
tro da Justiça declarou 
que, enquaoto não rOr 
organizado o Departa · 
mento Administrativo do 
Estado e devIdamente 
'regulamentada a mate 
ria, o interventor pôde 

~~~:~:~:b:t:r~~~Og~;!~ 
Lindebergh na activa 
WASHINGTON 18 _ O.a lista, pagando 500 . pesetas 

tcbeque. 
M-'---u-s=-'s-o-l-in- i- -fa-"á--o-u-v-i

dos de mercador 
PARIS, 18. - Acredita-se 

em Roma qUtl o H. Musiloli
ni dará como desconhecido 
o appêllo do preSidente 
Roosevelt em favor da pa
cificação mundial, deixando 
o sr. Hitler rormular a 
resposta em nome de amboll. 

M~~~RI~o(\r. ~.jS~hF~~~~
posta no dia 12 a primeira
multa por eblasphemia», O 
sr. Julio Martinez Inaugurou 

comparec:er, remetterem á nia e em águas esplI.nbolas. ros, Domingos Ferraz, Alberto. cel aviador Llndebergh que por ter -citado o santo nome 
Provedoria suas lilltas fecba- Os pequenos v~zlDhos da Sampaio, Ce!. Clemente ArgoUo acaba de regres~ar de' uma de Deus de modo Inadmls
das e asslgDada8.. . Alemanha - BelgICa, Hollan· Mendes, JolIo Finimundi, Agro · viagem á Europa foi cba- sITe1-. 
17C3~s~~~:r ed~ Ff8~9~noPoh8, ~~h:~sr:q~I~~~amea~c~lrtu~: nomo Lourival, Firmino Cordeiro. mado ao serviço ~ctivo pelo --=M-=-o""ti-v-o-p-a·-ra-s-e- I-Io-s-

GUSTAVO PEREIRA das annuncladas concentra· A esquadra alemã mlnlsterio da Guerra. BERLIM (V. A.) - A admi-
Secretário ções militares, cujo objectlvo, LONDRES, 18 - Sabe·se 180 . d lt d nistração postal do -Rtléh» 

154 10v-l ao que se acredita, é criar que a esquadra alemã, que JU 8U8 VOe am e emlUlrá por occasiAo da 
um I:!slado de Incerteza quan · vai fazer manobras no Ma· Buenos AlI'8S passagem do 50.0 annlvllrsa-

Querto pere .Iugar to ao ponto em que terá de diterraneo, compõe·se de 25 LISBOA, 18 (U. P.) - De rio do chanceller Hlt\er;· sei-
Irromper o cODfllcto, forçando, navios, os quais, proceden- regresso á Alemanba passa· los especiaIs do valor de " 12 

Aluga se bom quarto para sssim, as potencl8s democra· tes de Wilbelmshaven, Kiel ram por este porto, a bordo 18 plenniogs, 08 quais r-epr.e- . 
casal ou solteiro. Tratar no tlcas a dividir as suas fôrças e Emdeo, se concentraram do cCap Norte», 180 judeu8 sentarAo o cfuebrer» na ,-ci , 
«Café S. Pedro> , . rua Fellppe e enfraquecer o ponto das na ilba de Hellgoland, don alemães que nAo consegui- dade natal de Bráunáfu qU8a. 
Schmidt, n° I. defesas em que o golpe ve- de partirão para o 8ul, tal- ram permlsslio para dellem · do da entrada dâ& trop&l 
152 v-2 olla a ser desfecbado. . vez. hoje. barcar em Bueno!! Aires. germsolcas lia Aus,ttl,~ ,"~,~ 

La·va:RCi-e~se. com o "sâti'ã'Q: 

~'VlBaB ESPEÕiILÔlADI ;" 
de WETZEl & CIA.-JOINVILLE (Matea revl,trada) 

economiza-se tempo e dinheiro 
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