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Pensa em cria~ uma Novas fôrças italianas 
lei de imprensa na chegaram á :EspanhaO MAIS ANTIGO OlARia OE SANTA CATHARINA 

Inglaterra ., 
Director-gerenle: Altino Flores 	

t LONDRE~, 28. - Sir Geor- Londres, 23 (U. P.) - Sou
ge Broadbrldge, m'3mbro do be-se, em fontes fidedignas.
Partido Conservador e antl- que &.000 soldados italianos 

ANNa XXIV Florianopolis-Segunda-feira, 24 de Abril de 1939 I N 7 go Lord Mayor de Londres, desembarcaram em Cadiz no 
. 646 indagará na proxima semana periodo compreh~ndido entre 


Ir _________.. I~~tt:~~~s~d~ :0 Ii~~~';[~~~ d~ A~~;~s 22 de Março e 10 de 

Foi sargento durante que goza a imprensa na Grã- Soube-se ainda que outr08 

13 annos, com docu - Bretanha e ao facto de te 600 homens das fôrça8 ras· 


menlos falsos Embelleze seu sorriso D1 
-versoes rem alguns jornais abu8ado cistas desembarcaram no mel· 


KOLYNOS dessa liberdade, publicando mo porto no dia 18 do cor-

RIO. 13 - Foi julgado no com crIticas severas e artigos in rente. 


Consêlbo de .Iustiça Perma· Para <I"l)(OS bons e brilhan!c. c ~iscret08 que augmentam a Iinora-se qual o destino da~ 

nente da Autoria da 5.' I'cl1~i\'a~ "adi". um" Lo"m Iim!,,, RADIO. - N.. ond•• de 25.29 mquietação na opinião públi- referidas tropas. 

Região l\Hiitar o ex· soldado o ,1"lieio"amel1(e f 1'C'"" como as mil. e 31 .55 mil., • est.çio Da- co. e exercem err~ito nocivo 

Gontran Villeroy, arcusado lIorc.-u, e hul)"l1os. o don!ifricio .antry, de Londre., irr.di.r' a.t. sôbre o c.ommérc~o . e a col- Casaram-se sem autoriza-

de, usando de documentos I sciol1!ilico c garantido. É muito noUe O leguinte l)Iogramm., horo· laboração de capItais, o go- - F d d 

fals08, permanecer como orol1mnioo. rio da Flori.nopoli,: vêrno não acharia conveni· çao e oram con emoa os 

sargento nas fileiras do 20.20 _ Notício, de.portiv.. e ente solicitar a(\ Parlamento 

Exército durante 1:1 annos. .20 25 - .H.il, Columbl. I. A a8 medidas necessarias para Roma, 23 -:- ':Jm israeli~a it.· 

tendo recebido dos cofres I Gri Bra..anh. anvla .u....ud.çõe, a nomeação ~e um orgAo lHano e uma Judia de naClOnal '
p.ublic08 importancia supe- • feira de Nov. York. Um pro- controlador da Imprensa, que dade grega loram condemnados 

rle'~ISr. a scssenta contos de, gr&mma ."anj.do por D G. Brid. fa~ia_ prevalecer suas a~tri- em Triesle a dez dias de priSão
r ,on. tarmin.ndo com um di.curso blllçoes sempre que os jor-, por se terem casado sem terem 


O réo I'oi condemnado á I por Lord H.iiiíu. nais deixassem de observar pedido préviamente autorizaçao. 

PmeenSae5dedequpartl~soãOa,nnCoosmoe °l.into_ A' d b E I - d 20.55 - A Orcheltra d. B. B. a necessaria discrição». como. d.eter,?inam as ~ovas leis.


vlagem 08 80 e 8 alta sen o prepa- C. Regent., Erlc Fogg. Movimento. Z ao Mlnlsleno do Inlenor. 

curso no crime de falsidade ranos ingleses á rado um altentado da San.r.l. n.o 5 (MoIa/t). Pr.lú· angou-se por cause da Foi operado o sr_ 

adminis:ratlva. America do Norle conlra a Ópera Idio, Eugene On.gin (Tchaikovsky). crítica Mendonça Lima 


Submarino polonês Londrl's 23 - O redactor de Paris Poema Symphonico, L. Jeune..e 
construido na Hollanda dOIl _ecl1os» do jorna.I .•Star. PARIS, 23 - O .Petit Pa D' Hercul., op. 50 (S.int Saên.). Lisboa 23 - O artista RO-\ Rio 23. _ O ministro Men. 

VAR escreve: -Como a visIta dos risien. inrorma que na quar- 21.00·-21.15 - Noticiorio am berto Nobre demitli\< se da So donça Lima loi operado on. ,aI' SUb~~~!n~' ~:d;;'n~ :S:n~ saberanos ingleseS á.A~eri; ta feira. um corre~pond\lnte portuguê. (,ó n. Irequencia GSE c.iedade de Bellas Artes por mo- tem. na casa de Saúde S. Ge . 
construido recentemente :a co. do ~orte é olllc:nl, e geralme':lte bem IDror~ado 11 .86 Mc/.). ... .• IIvo de considerar· se Ollendido!raldO' pelo dr. Oliveira Motta. 
H 11 d . ' quase cel to que o ~reslden- commuDlcava á Prefeitura 21 .45 -. Nohela/lo em Ingles. pela crilica feita pelo sr. Rosi- assistido pelos drs. Rocha 

s~a anb:~echen~vual a AGdnV~~: te dos Es!atlos. Umdos e a de Policia que listava sendo .21.45 ..-5,gn.1 hor.rio de Green- no GMcia a determinadas esco- Maia e Velho da Silva. 


, . . sen!lOra F!,ankhn R~o~evelt preparado para aquella mes- wlch.. Ias de arte, nas suas rectnt~s O titular da Pasta da Viaçi!.o

unidade e d~ mesmo t) po serao conVidados a VISitar a ma noite um attentado con- 22.00 - B'9 Ben. A 81ndl d. conferências está passando bem 
dFO .Orzel», ~ncorporado. em Inglaterro. A praxe exige tra a Ópera onde devia ser Fábrica John Dickinlon (Ap.ley). · . 


ever81ro ultimo á marinha que essa visita seja [eita o cantada a' .Vamnaç!ío de Reglnt., J. C. Dy,on. • •••••••••••••••••••••••• 

de guerra poloneza. mais depressa possivel. tal- Fausto». 22.30 - Big Ben. Fim di Ir.nl· • • 

Preferiu a morte á se- Vi!Z mesmo no out0.o0~' . Diante desta denúncia, to- missio GSE. • e 


â d f T Entr~tanto, os . clrcul?s dl- dos os inspectores de polícia 22.30 - Tr.nlmi.sio GSB: 81g • 
 I y 11l1li : I.~*:J
PAaraç O a, aml la ploma!1Cos_amencanos, IDter- se dirigiram á Ópera e proce- Ben. Notlci.rio. em elPlnhol. _. U 	 ~ •• 
S O PAULO.. 2.1 - In[or- rogados sobre o assuID.Pto deram. durante duas horas, 22.45 - Fim d. lr.n'IIII...o - _ _ _ _ _ _ _ __ 


mam ~e CamplDas, gue o.sr. declaram nnda saber sobre a minuciosas buscas em to- GSB.. • 

J(\aqulm Antunes Ferreira, tal projecto e acerescentam do o edificio. "'ada 	 de sus •• ~i'-i: 	 :atacado de lepra e desgos- que a informaç1l0 do jornal peito foi, porém, encontrado. CINE REX ~ A', 17, 19 e I_LJW DE SYPHILITICOS 

toso po.r. ter de separar·se inglês deve ser simples sup· - 20.30 hor.., .Era uml vez doi. • EXISTEM N ~ N O 

~:ç~8~~h:;0;0~~:O°~m °qU~es~ posição. ----o _ _ _ OBESIDADE? v.lenteu. • . O lU D • 

ambulancia o veio buscar. 10.000 operarIOS des- Evite e CINE IMPERIAL - A', 19.30 .: e. 

Falleceu durante a viagem filarão em Porto ~o;;,~o~~acrf: hor." .Penas d••mor... Morre diariamente grande 

p~ra o Leprosario de Pirati- Alegre • . " ~ . número de syphillticos • 

nmguy. PORTO ALEGRE. 23 R~mores de ullla re . . . . . . . , . " Para combater a syphills •• 

::::;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;~IAo que se noticia. no dia ' 'v'olução no Chile é um dever imperioso 

~ 11.0 de Maio proximo cêrea • usar o • 


Or. Manoel Pinho de 10.000 I'perarios dest:ila- TOUREIRO COM SANTIAGO DO CHILE, 23.. 
rão em passrata pela cidade. APPENOICITE - Noticias procedentes do • ~ li • '!"..1-.....~! •• 

Doenças de lenhoraa Parto! Em segÚida, baverá sessão LISBOA, 23 (U. P.) - Um estrRngeiro annunciam que .... ..~ .~ 1.:" • 
-Vle.urIDlirlaa-Operaçõea- solenne commemorativa do teiegramma procedente de est!l'ou uma revolução no • --- - -----

Cllnlca médica-Testa dia do opera~io, presidida Los Angeles inrormou ter Chile. . 110 FII DE VIIITE DIAS UII-SE •I	 
I 

de glandnlas endocrlna8. pelo interventor federal do sido submet!ido a uma ope. ~ AgênCia !:lavas está au- • 1·-0 I18ngoe limpo de ImpDrezaa e bem estar geral. • 
CONSULTORIO: Estado, cel. Cordeiro de 1"0. . ração de nppendicite o co. torlzada a alhrmar que, sa.l- • 2·-Desappareclmento de maulfeataçGes cntRne". de • 

Rua João Pinto,13(sob) rias. ._._.._ __ valleiro tauromachico portu- vo algu~as gre.ves em ~la. orlge~.~~8~~~~:j.eclmento completo do RHEUIIATISIIO • 
Pllone 1595 Augmentando O abas. guês Simão da Veiga Junior. tr~ns;~~I~~~der~I:~Od~ o~a~r:... dores :.~~.D:::~~~~~o d.ie!nr:::niCa~!~g:· SYPhIllIlCI\~ • 

Rua José Veiga, 186 tecimento d'água Casas para os banca- _ --.- e de todos oa Incommodoa de fundo syphlllUco. • 
rios de São Paulo 6·--0 apparêlho geatra Intestinal perfeito, pola o ELl- • 

RESIDENCI A. : 

Pulseira de platina • 
PHONE 1.199 Vê~~oR~;~i~:ú :!Je~e~, !r~: SÃO PAULO, 23 _ O Ins- • XIR 9k~~~~':~:r:II~~tOq~:g~:8::~~~~~:ro~O:~:~~PltRt. • 


~7~O~P~.~~~~~~~~ Iando a Commlssfio de SaneR- tituto dos Bancarios adquiriu • de 8speclaioatas do~ OlhoR e da Dyspepsle SypblllUca. '. 

- mento destinada a organizar duas grandes areas de terre- A gentilissima senhorita 11- • VIDROS DUPLOS - J~ s~ encontram A ven- • 


Dois brasileiros no e dirigir 08 serviços de ad- nOIl destinadas á construcção co. Lehmkuhl, filha do sr. An-. da co~tendo o .dobro do lIqUido e custando me
ba t fi 'd ducção' de águ9S no ret!erva- de cal!as para 011 seus as tonio Lehmkuhl, llerdeu, há nos 2010 que dOIS vidros pequenos. • 


nque e Rib o torio de AC'lrapé e a cons- eociados que se iniciará den- dias, no Theatro Alvaro de •••••••••••••••••••••••••
o • eberecl 

pel° sr. von ntrap trucção de outro para abas- tro em breve. Os terrenos Carvalho, uma fina pulseira


Berlim, 23 (V. A.) - U tecimento de água desta ca. custaram ao Instituto 486 con· de ouro e platina, cravejado. Para facilitar a saída do IComo se humilha um 

~~~~~~~~~od~ar~!~ú~I:~~ ~~ pita\. tos de réis. :I\?l:.m~~tesv:IOs:PfJ~fnS~eco «Normandie» pOVO livre! 

Brasil, e o coronel. Farias, --------.--.--,------------ da ,ioia, era grande o valor .Havre, 23 - Par~ facilitar a TIRANA, 2;) - A sauda
chefe da mi~s~o mUdar bra- • estimativo, razAo que a s~lda do -Normandle» da do~a çli.o fas~ista ~ornou-se a lôri • 

lileira, assistiram ao ban-I Dr Armlnto Tavares RUUIDOS InRIZ 6nRBnllA levou a annuDciar em todos secca, foram cortados dOIS ma obrlgatorla de saudaç!ío
quetc . que o min!stl'o dos. . - U ,11. n n os jornais da capital que gra- maslros do I~ansatlanlico «Paris» em toda a Albania, segundo 

NegoClos EstraDgelros, von Cirurgião-Especialista Assistente do prol. Sanson tiricaria a quem 'a encontras- cêrca. de dOIS metros da p.o~te as ordeDs do novo gabinete 

Ribbentrop, orre~eceu:em hon- Consultai dai 10 i, 12 e dal16 é, 18 - Joio Pinto, 7 ,obo - Tel. 1456 se e a depositasse em qual- supenor e parte das chamm.s. albanês. O gabln~t~ t~mbem 

ra das person&hdades estran- quer das redacções. nomeou. MU8sohm Cidadão 

geiras que se encontram nes- --- Um jovem, que não quis IhonorarlO de ~odas as cida
te capital. , • • que lhe publicassemos o no- Victor A. Pelu80 des da Albama. 


O coronel Farias ainda se Fala-se numa vlslta lOs Chineses retomaram me, tendo encontrado a linda Junior e senhora TIRANA, 23 - Foram mu
demorará alguns dias em do sr. Getulio Vargas 'd d d 5 I pulseira, veio trazê-Ia á re- participam a seus pa- dados quase todos os nomes 

Berlim e depois irá a Essen, a São Paulo a cr a. e . e umw~. dacçAo do ESTADO. O gesto rentes e pessoal! de su- das r~as de Tirana,. onde 

afiiil de receber uma entre- Tchougklng, 23 - A Aguncla desse jovem é duplamente ag!lra figuram. os do rei e da 

ga de material eDcommen- São Paulo, 21. _ Corre nos Central News annuncia que os louvave!: primeiro, por ter as re:~çg:~e~ r~~~men- raInha .da Itaha, de Clano, de 

dlldo pelo Brasil . . . r Chineses retomaram a cidade de entregue a valiosa joio. acha- MARCIO NTONIO seu pai, etc. 


O dr. Luthero Vargas re- Clrculos be.m 1D ofmad~s. que Sumwul, situada no delta do da; segundo, porque prohiblu A. -=--'--'------- 
lolveu prolongaI' a sua es- o sr. Getulio Vaf!.!a8 v!sltará rio, a oeste de Cantão. qualquer pUblicidade elogiosa. Pulseira Pede·se a quem

tada na AlemaDba, onde se São Paulo em pr1DClpIO~ de Agora os soldados chineses se em tôrno de seu nome. _ Fpohs., 16-4-~ houver achado, 

dedica activamente a estudos M!llo, procedente de Caxam- approximam de Kongmolln, por- Convidamos o aIludldo jo- . ___~___ provayelmente, nas ruas Fellppe

~edlCOI. bu. Du~ante a sua el!~ada nes· to situado no principal braço do l1em a comparecer á nossa TraZiam mappas e ar- Sc~mldt,. Conselheiro ~afra. oy 

- la clI:Pltal, o chef~ do govêr- rio. redacçilo afim de receber a mas alemães os clan. a~Jacenclas, uma. puls~lra-relo-

A causa do atraso da no maugurará Importa!ltes A conquista de Kongmoun gratificação promettida pela destinos glO, de ouro, queira entregá-Ia 

marcha da !squadra relhoramentos, da admmls- deixaria. aos navios japoneses gentil srili!. llcs Lehmkuhl, a SAN JUAN, Argentina, 23 n~::!(iC:~~~cçao, que será bem 


alema raçAo estadua . uma Un1C~ margem de C~~tllo quem. já I1zémos entrega da (U. P.) - Sabe se que no de- '59 iv-2 
Londres. 23 (V. A.) - A a I como meIO de ~ccesso manhm0 pulseira achada. partamento de Jachal, em --- 

marcha da esquadra alemã uarto par. • usar áquella cidade. _ Curban perto. da fronteira A fuga do cparaiso» 

na Mancha foi retardada pro- ' Aluga.se bom quarto para Foi fuzilado pela gente com o 'Chile, foram detidos VARSOVIA,:23 - O jornal 

vavelmente pelo facto de o casal ou solteiro. Tratar no Não era submarino de Franco. porque dois Alemães acompanhados delta capltlll, «Kurger War
deltroyer NR32 ter adernado «Café S. Pedro., rua Felippe NOVA YORK, 23. - Tele- ensinou a lealdade de um guia chileno, aos zawski», IDformaque . dois 

fortemente, devendo ser le- SChmidt, nO I. grammas de Ottawa preci- Barcelona, 23. - Um pelo- q1lais foram tomadas várias soldados alemães, .. l1niforlili
vado arebóquepelo navio 152 . v-4 sam que o pretenso subma- tão de artilheiros acaba de arma8, inclusive pistolas ale- zados, tentarain ,,,. dêBertãr '8 

comb()io «Samlaód'. Em COB· C . ---.- riDO, que alguns pescadores fuzilar o geDeral Aranguren, mAs de grande calibre, 500 p"S!iar ·parsa ' PolónlaiUm 

lequenela deNefacto, 011 dois olhs~o no ar. de dOIS haviam julgado ~ntrever nas commandante da Guarda Ci- cartuchos e mapp8s d?Chite delles}Cl,.i, : ~()~t()C; pélõí' / guar-
courll.çados«Deutllebland» e aVlõeli Italianos paragens do Hah[ax, não era vil de Barcelona, que ordll- e ArgeDlina escript08 em ale" das j1:1I.il.l1anei~õ8 • o olllro. 

~Admlt~F GrarSp~e. · encon· ROMA,28 - Dois aviões na realidade slnl10 uma em- ~OU ?a08' seus eommandados ml1o. t,:. . \ .< eiríb()~1l r~j~~.Dt. r.rtdo, 

ttam"le.> il.iitanclail.0l. 6 mi-mllltaresda baile de Mondo- barcação de pesca. .... .... ..' per.!l!,anec.ess(lm •. leais .,. a().go- Os;ln8PElctnres . i1d,uaDeirà8 · ó~~,,~gu'u ~ti'~fir I.rrflorlo 

lhài doreatôTNd8 ;esquadra, vi, .pllotail.os ..llor;; doi8 eapi- A !!lesma decla.raçãoJoi \v.êróo;ré'pÚblicaiio;... frli8t!,and~ .cOlloca.~!:,~ 08 prHOl 'dll- p()I;oD!lll- Etit'i' d.olaroa " 

lodo lido obrilfadalc ; à . dl~ tãel :dó ";exereito;- colUdlra~ feltl;lpet,a.n~el;l .Cãmàta do. a tetlQU"a dOi IOldadol di! .pêfii{ll1()i !lc> júl~ lederal Tlar- autô11i1ad.. que preferia vl 

mlaulr a llIarclla para caiúàr".ó 'no ar ., cairam aO sólo. · '. Cómmunsc,· ..do ,Dómíiíló. pelo l~rDiçlo. 00 I nthlo de JUD- DY, léÍldo·l. ln.laurado im. 9.r Da PoloDfa, nu p.or•• 

d.r • eh.,.da dOI outro. AmbOl oa pllotOl I!vlIfam mlol.ltrc da D.r"I, Maoi,tl- ta,..".. A. rôrou d. Franao, m.4latamaat. o prou..o coodlçõ••, • t r d.. 90Uap

navio. . mor•• l:nllledlata. zl. Klnll'. 10RO no Inicio da J1I.rtt. 0190. oolDpel••te. pare. o -paratlO- 1.1' .10, 


t 
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o ~STADO -. Sf!gunda-feira , 24 de Abril de 1939 

Ap~~!~~ -~~~e'ito~~~~x~fl~!~~11 
dos Escriptores em NovlI York, o comité exec utivo da As· I ---- - .- -.--- --------.----.-.-----sociação dos eSel'iplUres :;vvi\icnô en .... iou urna mens~gem 
li Liga dl" E~criptores Americanos. exhortsndo·se a - levan

tar a VGZ poderDES aBm de defender os direitos, a li· 

berdade e 11 inJl{>J1~n(\(,Dc.ia dtlE'pedaçados de alguns Se quer comprar Meias, Bôlsas, Cintas, Beijouterias e Novidades. 
povos • . pelo menor preço, veja o deslumbrante sortimento 

A mpnslIgem reJemhra que " 11f1 160 aonos r.trás, que recebeu a
quando a nação americana' era ainda muito jovem, os 

melhores povos da Europa vinham através dos mares para 

defender·l h" a dtlmucruciil. Os es",'iptores de todos os 

psíses fize ram ~ropllgandn d~) s irl:ais (\.1. re\"olu~ão •. 
 CASA MACEDONIA 

A casa que mais barato vende 
6-TRAJANO-6RHEUMATISMO 

05 Disturbios Renaes 117 lliv.aft - ll 
são a sua CAUSA 

Jun tas rigidas e iochadas. com & tortura per· 

sistente do rbC1lnlatismo. A dór faz com que 

os rli~ par~<un mais lo~gosl mas :\5 noites 

Jào a Impressão dr: intermu-..aveis e nio propor
 I 
Cic.nBn~ ao sela corpo 5()ffredor o dcscanço 

tf3nqu!!loquc necessita. Deverá. comprehender 

que os s'!us rins nào e.lCitãO tr?b!ll~ll. ndo como 

dC'I.';íl.1!l e Dio tm v. S . allivlO ~mqu3nto 


dlt's estiverc:11l .ffecbdos. 

M ilhares de homens e mulheres existeaa 


padecendo horrores, embora. puJ.c:.scm cviUtr 

de vu esse sofírimento, segnindo o simples 
 r:'d~;pe~~~~!~~ ;~~:I
cooselho que aqui damos. , - O Santo Padre, Pio Xli, -Estando proximo o mês de

É ueccssa rio repôr 05 seus rins em condi· 

çóes normaes de funccionamcnto e uào ha 
 !dirigiu, ontem, uma cSI'ta Maio, o mês em que todos os ;(,. 
p.;1~ isto recurso melhor, mais ra.pido nem ! pastol·ai 80 secretário de Es· fiéis elevam preces especiaitl 
mais ~!!gurv do qu;e comeyar n ("'7'er IlMl da!!i : lado. cardeal Maglione, re á Santa Virgem, temos satis· 
Pilulas De W itt. atnd... hoje! ! commendando aos catholicos l'a<;ão em mostrar o mais

É cJar<. que ás Piiulêls D~ Witt não se irá. 

attribmr " propriedade ri di cuia de curar todas 
 I de todo o mund o, em número vivo desejo de que, sobl·e· 

as doenças renaes. Elias são fcitas para o j de mais de 350 milhõ es, que tudo nesse periodo, se l'açurn 

fim especial de A.CAba. r com o rheumati!imo. lU. uediquem suas preces, du · preces públicas em toda~ as

côrcs !Ias costas e os sof[rimento~ e ab:l.timentos causados peJoa dia
t urbios ,tos rins. A~ Pilulas De Witt ~o sõ o libertario dos Seu& 
 rante o mês de Maio, á Vir· dioc{'sses e parochias para fi 


padecimr.ntos, como restaurarÃo o seu vi!;or e a sua vitalidade, devido gem Maria, supplicando a paz súpplica indicada. Especial
iÍ. sua magnifica. õ\c~ão toni~. A vend::l. t~1t1 todas as pharmacias. para a humanidade. me nte as c rianças, na pri-


O Soberano Pontifice Boli meira floração da vida, de 
cita em sua carta uma «C I·U· vem participai' dessa cruzada 
zada de orações. , de todos de preces. 
os catbolicos, especialmente Como poderia a Mãi Cefes 
as crianças, impe tl'ando da tial deixar de escutar tantas 

Pilulas DE WITT 
~~k~r~er~o.~~ rl~:n;::l ~õó'g

PARA OS RINS E A BEXIGA Divina Providê ncia o afasta· vozes supplices a implorar a NI\TURP. l.Jlll:trohldo da plan
tas marinha•• nutro cs 9IU"· 

r,.diudu para Rheu m:uíSlnO. Sei.tin•. Dar~ ... na Cintur~. D i\tarbio lo Rena.es. mento da Guerra , paz para os c idadãos, povos dula~ debiUtI::da••, em un\a 
Moleni... d:\ Bti'ria il. e . ~m fler:!. :c~~: ~1~tce; .ntid. d.S pradu ridas llor etteua A pastoral , redigida em e nações'.' Ioemono, r.v lgo ..a o s:t"g~, 

augmonta o ,.••0 .. cria cor
latim, diz: Como podem deixar de ser n~5 1i'os. tonifica os ne,

vo. o restauro as encrglos.«Vós, que tão est rictamen· aceitas as preces, si ás dos 
te Nos a j udais a governar a anjos do céu se misturam as L .. ~ p.,\,:\~,!I\· U ." )'p"mll\,:I !I 

!,,":l· ,rj·~ ,:,. IIIIIIIJ.; r.·)O t" IH)Igreja Catholica, bem sabeis das crianças, anjos da terra') . F,i1 l d,~~ t"tl t ··II,. li1,I""~ ··I U~·Declaração á praça ~r. ·s ,:c J : II ~ Cl'I1~' :1 '. lo" I:lUquão ardentemente deReja- As criaoç!is de todas as ci
Os aba ixo a~~ignado~ declaram a quem interessar poso mos invocar 8 Deus para que dades e vi1l88. e até das me· :: ,;~;~ ,: : ::: ~I~ci: ,III~·~.~~:~:~C/:I~"~ 

:;a que t1isso!Hrõm de COmmlll1l "côrdo ~ sociedade que girava encaminhe as almas aos scn- nores aldeias, devem parti ::' '~:~ ;," I~·l~t;~:~I~\ .fll'~~·h:JI~~:~~í 1:~~ 
nesta praça sob a razão socia l de MACHADO & UNHARES, r :I·!\fi"'·"'IIII' f l· 'Hihplj.~tu~timentos de Justiça e Cal'i- cipar da cruzada d e ora· : .~ ' i!"n:: l t i · ill ' lut""~,·i,· ,·. ,_
retirando-se (, socio Durl'al Unhares. conforme distracto ar· dade, afim de que a lão anhe · ções. tI . ':,~:.t" 1114pr il'!clpal l'IIH~it 

chivado na M. Junta Commercial e assumindo o activo e pas· lada paz christã seja pro· Dessa fórma, poder-se-á es· :~~;~:;"~~;~·!'f.~í:r'.~:;I·:;:::': ~I; li,~~ 
sivo da firma extincla o sodo IIlanoel Machado, que c<Jnlinua funda e permanelltemçnte perar que todos os rancores ~"",,, tiL\\!)! !•.\~ . (Jt:;uul" 

r~ a mesmo de negócio sob firma indivi ;;~.l,:~~ a',I!I:!ll\::; ; ;~la:,;~.'11.~~ ~::.I;~;:explorar o ramo SUl consolidada entre todas ' as se apfaquem, que voltem OI! 
\ , ·,1:111,. , ...10, "~" :!U" "' t•. Eduai, no Mercado Municipa l numeros 34 e 34 e 35, onde espera nações e povos, hoje tão IIgi animos li apagizuar se, que ~'. : ,' ::~ II :; · ~ '::::I~~;:::;I. "a . ,j ;~;~:::COn tinuar a me recer da sua distincla freguesia a mes ma consi · tados e preocc upados». se l·e feguem as discordias ~ fi: :bl:dc... "~',,,t: ,: ;: l' fi ; " 

deração dispensada á ext incta firma. Depois de recordar que, entre (' 5 povos e que venham \ :,:I" 'lo1ul:: 1! ·: Ii~ im lõ"r:::lIl1' :< 1!1I": 

logo que foi elevado ao tht'o- melllOres tempos para li hu·Florianopolis, 14 de Abril de 1939, 1:" ::\ ~,.•ill ." F" ~ " " .1 \ i ; a!j .j. ~ ".· . '",.:0 

MANOEL JOSÉ MACHADO no ponlificio, exhortou todas Imanidadc, sob os auspicios da !(~j ;;~IIl~'~.j.!;:J; ~~';~ '~~.~~~~, ~i ;i~~ r'l:i .':' .'::1;:: 
t'.\"' !I' \r "" ; " " l1t1ll1'lllIn ,·om.,,, j,,dul"l:I..O\,De acôrdo as nações e se!lS governos a Santa Virgem». !o.."\"f'Z",.\..,i,' ",..:-;;. !la ti..r:II.I·/Hlo"nfJo,:n 
,:i.. õU U \:1'111 a ' 111I1I 11i11l1l't, ~,. itJ,h. ti,· IIIIC 
:1',, ·..·".. ;1;\. I IlCI..~i\· ' ·, 1I11111~ ,' r" I' qllilil,rio

149 5V·5 o!p u~Nal ",Ii,Itl.•,. l ,rcl("· .~~ 1I 1' !ly,.i!lICJ,.,.i~u 
til>! " qll :I 'I ,S:,ill lll'ntn"""'mn:-!')fiUlIllI l'W 
" ;:.111:', rija!"' . I'm m'\":"I .~ ' ,I!,\':\" c "nt't).!'ilt$. 

DURVAL UNHARES 

PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 
'"tllJ';:lr.:.:,:;~:~~il:;:;~::rI;!:~~'~~I t;'~~;~~' ~ : ;~!~i ~;:~ 

Não faça experiencias I I'~'[\II' ,. ri~lt 
1;1\ "1 10111" riJ.,L'lll l\(Ijl' f l' (" IJ\t",rillu, 
tmh"losrlllm'lIh' , IIml.. ruu'~ 
oIH··..a Iltl'ciuSiI ~ul~lant'!a . \ ·ikt·rll cnntÍ'ln 
I .:i"n \I '"l.C,", III:\ isiutlo rjtU' IW IIl:Ilrl"'.lltí· lia 

~~~tmC;::~~~drJ':a~\~t,m~.I~,~ J::~::;e ~~'., ~:Irl~~ 4r,I:~~~~~~~::}r~' ~'~';r~~tl:~,; I~~ ~'lir~I~:r•~ lime só: ~LIXIB Df I06Uflll 
MeU1S";I~rn~;r~~;I~, ,~:~~l l!~~~~'~',t~r~II:;:I!'n~::~n~r~~~.'~~I~h:i('~;~~~ CC~I;~I~~I~C~~~I~I::~: 

DI Pharm. Chim. - 1060 da Itlra SI/retro ~~~I:~sr~:t~::~?u~~~II~~~r~\~:€i}~I~~:,llq:~~~~·d;~~H:I~~~I~~~jil:~i:!ln,~~IIII~:~~:~:: 
CDmbllt. a SYPHILlS • o RHEUMATISMO LAIIOIt .\TOIUUS .\SSut;L\lHlS 110 HIL\S II.. I.T IlA. 

Hua PAullnu f'l!rna lttlt's. 49 - Hlo lh.' .JauelroEM TODOS 05 SEUS PERIODOS I 

60 ANNOS DE TRIUMPHOS I ~VIKELP~I TEM O SEU AJTESTADO NA VOZ DO POVO 
P;J.~
~. -: REPRESEMTAMTES E VIAJANTES 

Fábrj~a de Folhinhas, estabelecida há mais de ~O atl- f R S P d 
nos, sendo uma das maiores do ramo, procura vendedores acti· Ce é e estaurante . e ro\~~Ili~~ ~ ~ vos, nas capitais e cidades importantes em toda I; qualquer zo· VENDE SE a parte do estabelecimen. 
na do Brasil _ to que se relere ao Res

\ , ." '. " A falta d e vivC'lcidade. C1 hisl€'za ou so· Negócio serio lucrativo e de lacil di!!usão, laurante, inclusive a CG-r- ;!' bretudo a indole:lcia que torno o trabalhador Optimas condições ' ' Cartas dando idade, referencias, zinha, bem apparelhada e hygienica. Ponto oplitno e bem
':;t:' l:..' incapaz de produzir o que ~e espera delle  etc., á Organização de Venda s: EDUARDO, Caixa Postal, 427 - afreguesado A casa eslá garanlida por conlracto a longo~, ' ' e que elle, d e ,esto, pode dar - não e a Pre· 


,quica~Vício ; é peOI : é a Preguice-Doenca. a caracteris~ 3V·l Tratar no estabelecimento. Feltppoc
SAO PAULO. prazo. mesmo Rua 
i !ica da "Opilação·'. do qual é um dos symptomas moi. Schmidt -. 1 
j er;pressivos. 141 v-9 
.•- Para combater essa preguiça doentia. bosta tomar 
a ~eo '" Necatorina". que restitue ao enfermo a saudc e 

; a disposicão para o trabalho, I
. A Neo - Necatorina é um vennifugo poderoso, acon

dieionCldo em capsulas roseas ccnlendo tetrachloreto de 

, carbono em 50luto solido e optimamente tolerado pelo 

: organismo humano. 


ArlÍ.,()~ '1d~ .,invémo çparÇJ ;h:om~I"1S, S.eDiÃ'êíaS, eCliGtaças, .em>::ntáior e mais 
~·.;n'-,· .. _ . .... variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" ============= 

M.triz - Ru. Conlclheiro M,lr. n. 8 Fili.1 - Rue Trajano n. 1 '9'.-8 
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«o ESTADO» . 
ESPORTIVO l 

Ultimas de to~a a parte ! ~/ ,,-// 

ARCADIO Lu ..n~:; , Viu;uiio ~ . 


C08Bo. os tres case8- argen-I U??2 /2tJVtJ-Gdá~ 
~~~~~8q~:rt:cl1:,ct~~::: a?a~~ ! 
lados de seU8 quadros, por ,. 

deflciencia technico. dadas a.s 
 SE CON SAG RA 
derrotas que logo n08 pri 
meiros jOgos do campeonato I 'EM U'MCARRO
portenho floflreram 08 club~s ! 

de que fazem parte. Os dOIS i 
 DE VALOR TRA-s~~~~:~o! ~e~~f~~ma:os~l~~ I 
renzo de Almagro. Os clubes I DICIONAL!argentinol al!.o rigorosisslm08 

quanto ás actuações de 8eU8, 

elemento!. não se admittindO'! 

em hypotbese alguma, uma 
má actuação de seus jogadO· 
reli. 

ANNUNCIA·SE. no Rio. que 

Carlito Rocba deixará a di · 

recçio de luteMI do Botaro· 


~oéONTRAT~DO pelo Aml" 

rica. do Recife, chegou Íl 
quella capital o technlco u· 
ruguayo Augusto Marzue. 

VERGlUO Ft'drlghi Bur 
p_~ ""JÚTiI ~ prt'hdeu, domlogo último, os ForJ V.H Dl l.M:co. 


entendidos com uma marCll ' E'p"'COJO "0"'1"'

çlo Inedita. no JOgo Flamen- lÍlNffkt ""11 blflll·
"J. CQ,,{QTIO t'10 X 80talogo. Ao ser co ....".;;,,0•.
brada uma lalta contra o Ru· 
tarogo e verificando. que a 
barreira elltava mais perto
da bola do que devill. o «v~-I:---------------------
terano. juiz re'!lolveu medir 
OI! dez passos, começando Vinhos Cruzeiro I Vinhos Cruz~if'o!doa jogadores para a pelota. 

TELEGRAMMAS de Buenos 
Atrell annunclam que o Bo· Exijam sempre os vinhos Cruzeiro 
ca Juntors resolveu enviar 
um dos 8eua paredros ao Rio 
de Janeiro. afim de tratar do Luís Michielon & (ia.
rllpido regresso dos jogado· 
rei Gandula e Emeal. Distribuidores: S. T. ATHERINO & IRMAOA MOCIDADE portuguesa 

tomará parte nos jogos olympi

cus em 1940, que se realizam 
 FLORIANOPOLIS 
na Finlandla. 

UM VESPERTINO carioca 7SA V.-t 
diz que o presidente do Boca _ _ _ _ ;;;-;;;;;;;;;;;';';;; . . . . ~- --';;--;;;;;-;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;=====~ 

Junlores gast?u 2.500 pesos em I .. 

tclephonemas lenl .lodo convencer Fr.RIDA 
Gandulla e Emeal a regressarem Não ho a:. resista
pa~S~AÕ~~n~~rr:~perimelitacJo5 queI 

no Amerlca, do Rio, 0& jogado· I lO uso di 
resAÕ~~~~~soG~~:U:I~odr~~~::: CALENDULA CONeRETA 
tino que se encontra em cxperi · 11 m~lhor pomada para feridas. quelruadursl e 
encla no Vasco, pediu tambem ulceras antigas 
passe ao Ferro Carril. de Buenos :'-iÍl.(l I:onfundlr com !l pomada commum dtl Caleudula. 
Aires para o gremio cruzmaltino. RxlJam CAI.I;;NDULA CONCRETA 0111 toda. aI 

NÃO tendo chegado a acôr· pharlll&ciflll. 

do com a Portuguesa Slnlista. 

o medlo Tully estA disposto a I De(losltllrio nl;81a capilal: !·I:IARM. STO. AOOSTl' :fiO 
defender 11 cÔres do HOlafogo, Rua COMelbt'iro Mafra-J.6 

do Rio. 


(/Ú&Ct(ct~ 
I CONiJORTO) 

através dOI 

tempos

I 
I 

,I 
AernnoulicaI 

11m " hiataria d. avioçno : Litieo·A ~:~~~s:: ~~~=~:~~::!h~~~%:de~ thAl, os i['miios Wríght, "'armlUl; 
nA lenda d~ !caro. Scit'nti(jl~a:l1en tcs . Curli••, Voi~jn, Blb-iot .•. 
porfn I. o problema tt6 c:om.:.;ou _ Foi ~ Gr-ande QuerrA que deu. am
1ft' cttooodo em fim: do le\:ul0 XV, Tu..plo tlesenvoi\'imento .0 a vilio. 
poJ' o,. Vindo que deaou piAno. de a servirminada nto, começou elle 
machinaa de voar. A prímeirl' ••. ao anceio de rLlpidez do ht')mem mo.
ctn,ao nn &eTOItato r eaJjzou ' 8 ~m derno, tornando-sc o nleio dr tran.
Lilb6a. em 1709, o padre" br.nileiro porte veloz e ee,auro que hoje co
Sutholomeu de Gusmão, na famosa nhecenl()$. 
"P_aroI.... 

O rytbmo actuat da vida el:ile em 
Ji "OIto oeculo. Sontos Dumont du· tudo./} tnJtKÍrno de rapidu e conforto. 
eGIIre _ ,dWilibiHdade no ar e con· Por uti,ruer euel requisitos, o ho· 
toma. Tone" Eifel em ba1lo. Pouco mem moderno nuo dispensa " Gil.. 
ape., aolucioa. o ptoblH1t. do moi, lette. E ' o meio maia pratico, .im
pntMIo que o art creando o aeropla ple. e economico de 'anr, di.ria 
DO. Chtuce pioaeiros íIlultrn .. li.- mente. a barba em c.... 

Gillett@ 

OS novos FOíd V-S, COm ',II.H <..::\r :lcterí\r i,as fundamentai s de economia, !iie


~lI ra., \: .l. Jur.~h:ljd.!l.i~ e !lI11cionanlenro sem par, se aprcsenrJm CS[t! aDO 


CI11 um tr~, ç :.\(10 in t ;!ir.i:i1n:tC {·O\"ll e nlodrn!o~ que refle(C' loda 3 dC'gância do 
Li ll~oln -Zcphyr V~ll - o lió.: :: r ( m t' ~;tilo! 

E 1l1.~j s : o s l~')e,fc: iço:\!1H~ [1!'OS int ~'odllzidos na ('o r.s trll ~· ão d03 noyoo; Ford - freios 
hidd,llli...:os, ('ol ~h)rt(\ trjwl)~í ~ i \:o..' :!:h "i i ) nl:l) :; ríb idos, novo 3.c~bamen[o intcrno- prcr 

port.' ion:~m um:\ :;( Jl :- ... ~· io i •• ~ d; l;~ ..~(:' ....ui si:1)·lo e hem estar. Dirijol 05 novos: Ford V-. 

pa.r,) J~i3~ ! Q Llalqucr 1\ ~, I.:'lte ! ·,' !"'l! o ;;,t :- ; hl~r.í. com pr::1:.!cr. 

"** * 
Tem prisão de ventre ? Garganta

Irritada 
Friccione estt~ poderoso unguGttônão se purgue! no pescoço c cubra com flane-J. 

A pr!slio de ,.entre ê umIno e. !!'l mesmo tempo. toni- ' quente. Actl\a como wn. catapl...· 
Dla. anquanto os vapores qut' semal multo mais serlo do que fica-o, restuindo·lbe &s lunc- i. desinnamm.,m logo asgeralmente se seppõe Desde çõell normais. A prlsllo de membranas irritadM5. 

que o intestino deixe de fouc- vt'ntre aflecta o eltomago, I 
clonar regularmente, sobre · produzindo a azia (acidez 
vêm uma serie de iDc~m· exce8siva) é com elIa. indl- i 
modol, que vllo desde a slm- gelltão, arrOt08, enjM, eoli- : _JJ~~~~~~~~ 
pl4.l 8 ~õr de cabeça bte á pr.o- ca8. máu balito, dOres de ! 
"fia IDtoxlcaçllo do orgaDls· cabeça. malestar. etc. Todos :,..________"""t! 

mo. . eSles maies lão elflcazmente I 
Quem soUre de prlsllo de combatidos por este medica- i Dr Bulc'l! VI'IIIIM 

ventre deve tratá ·lu Bem de- mento que alcaliniza o e.to- ~ • au UM 
mora p!lre. .evlts.r perigosa. mago e neutraliza o excesso I -0
consequencl~. Nilo tente a de acidez. I C0D8~ltorl0 I.. .Rua 
cura por meio de pur"antel. ... a. 
O purgante é violento, en· Não 8" purgue mais. Faça Jo!o PInto D. 18 (60
fraquece e abala o organis- 88te tratamento por allum brado). Consultar; da 
~~t1n~. a~~~:-a::~,18~~0 i~;~~ ~~~~odas~~fI~dOM~~b~~:~Ar~~= I 1 ás 3 horas da tar
de curar, aggrava o mal tIo. Mas, lembre-8e de que ' de. Aos pobres 

O tratamento que 08 medi- estel resultadas 8Ó se obtêmI COIlsulta8 DO Hó~pl
C(,!I recommendam é Leite exigindo e aeceltando só· tal dE! Caridade. ás 
de Malneala de Philllp8. que mente o legitimo Leite de 8 uorlUl da manM. 
I~~_p"~~ave~ente_.~~~~~i: . ~~a.~~!.~~_~~~I~~ ..._._.... _.•..--__......................__-. 


~;\t1 :;o fra. :'l htUllilh ;:u;fin fI e:" \b":-:l~ r:lI.r 'ter 
!('r r~,~ 1" l lins C3! 1'(....:,ll1,):. de !,iulu:- :. . U~c T,tI,, ; \\ 
(I'U' C;:1 \'1 ' ;: I:e '\ ; I!~rir" a hdc.~ :t . \k:'t:(·h n: IIH\'" 

(~s )l! \· 1H i. Jt· . .i 'a~ ~; .1ir! ,.-o l i~l'tnllll(' !Ih" i: (" :1" ~ie 

r t ' ''; I. [(L:l'a~~:iJ1tin-o . ch l';:a at~ do um t:õ!!'llIin::u :. • 
hr ilh::l\te. O Till1 !!l 'C' ··T hcat r ic.:a ' · ri:", ilimta I1Il1 

mati l-mais" í,,:dú. E \';, ... bril:!i\ rc: ... ~cl1\)lr(' ('_' :· 

c<.t:ll;ltlor;~ ! Por i :.!Õ1) cS- o halun de lIIai .. "t~ll ll;t 
IlO~ ES\:I"os L"llid'·I ~. 1.;"1" as imilal;Q..'S haral ;t .. 
u;jt) têm :tn:c it'lI:ão. Cuidado nãu inlentem \-(' 11 · 

que nno qU"l'iR anfr. ru:"t ,Je- I)t'fI:(O t'lue pode rctoral'-$C o~ Inloioil r.om dtkt::. a1 lu i! E~ija Tallg,ce. Pal'a )lC'rfeila I~ I' ~ 
~om um umoslruarlo" de l'I intnYA. gn~Lo, t'li mplt"Mmentc mmndo Tnn· Illfmia, lISC ' ;\ l1Ibc F1loJ~oul{c t: Pô f~cialT.. tlg('t:. 

E que elR ridicularis&\·a·o ton. ~:~ih~~' i~~ nn~~~('~I~Hf~~~~~~'l'::~i: 

tonto colorido. ....ei.lmcnle co,. di o. SUnTC. O mosmo é o /louge _ ~In:'.ã;'-ã;'~ 
0:01 I«Mos cxll~('r:uinmentc verme· 'f.:mgt!e Ilarn 88 illce!!. O PÓ Facjal~ XV ~ 
Iho~. CudQ velo que !latam ~ra uma Tangee complcln o belo efl'ito de " 

~~.~~ .•.ntrc m.rido e .oulh". ato ~~~;~~·~·O~;«~I~oJ:~~~e~~ã,~~~C= ti ti : 

OLHOS CONGESTIONADOSLLOYD BRASILEIRO I 
Para tnUac:6_ COItoI\lD.cll~
«PATRIMONIO NACIONAL.. COGHeul..._ ao tu..o. 4: ~. 


LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Norte 1a. 6a .tavft.. aoe ~.. d. 

no ~abbado, ti para o Sul na quarta leira): «COMTE. AL pMctDCI • d. .ar. do IU_llo'"dado ___ dollel.....CIDlO•• «COMTE. CAPEl.l.A., e «ANNIBAl. BENEVOl.O•. 


UNHA PENEDO/LAGUNA: cMURTINHO. e «MIRANDA. ao .....to • a poeira. .... .... 

at__,. WovaGa 90*- ••

LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO•. 

TUTOYA/FLORIANOPOUS 
 l.aYoIIlo. 

FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES ESPERADOS: 
PARA O NORTE: 

ANNIBAL BENEVOLO: dIa 3 de Maio, para Rio Gran

de. Pelotas e Porto Alegre.

PARA O SUL: 

ASPIRANTE NASCIMENTO: dia 23 do oorrente para 

ltajaby, S. Francisco, Santos, Angra dos Reli ti Rio de Ja

neiro. 


COMTE. CAPELLA: dia 29 do corrente. para Parana
I~~a~::á~~: :~:c:j~ ~aW~~fie.Victória, C&ravellal, I1hOU8· 1___________ _ 

DEPENDA OS SEUS INTER~SSES•. ,DANDO .PREPEREN J.!óveis 
CIA AOS VAPORES DO l.LO~p B~~~!~EIR~:. 
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Não torne um su'p"licio o' fazer 'o ba'rba. Todos 
podem e vitar o soffrimento 00 barbear-se, usan 
do Creme Doge1le poro Barbear. Este creme 
maravilhoso amacia a barba mais dura e suoviza 
o pe lle mais delicada. O cold cream contido no 
Creme Dagelle para Barbe ar torna ISSO pouivel. 
Compre um tubo. hoie mesmo, e a barba de a mo R 
nhã seró o melhor que oté hoje V. S. conseguiu.

AM~DADE 
eJujak 
SAIBA CONSERVÁ-LA 

COM SABONETE GESSY 

• A mulher tenl a idaàe 

de . ua pel~. Prolongue 

i:ndefinidamente cr juv an


tucia, d ando à sua cú tis 
 u ~[ TAMBÚt ÊSTES FRODUTOS 
DE QUUIDADr : 

PA RA fi. PEle: Pâ A rroz. Ta t· 
o lIata mento a dequado. 

_d._

Use. no ba nho diá rio. o tC , Ag:.J o -d ft- Colc.nia 


PARA O S Ct:NT ES : Cre me O_nlolsabonete Gessy . qu'2 con 
PARA. os CADELQ5 : 8csndolinD, 

tém a vitamina da b91e-za. 0 1110. Loç&o, Brilh a ntina 

De espuma alva e per

lumada. Gessy am á ci 


sua epiderme uma sen· 

sa cào inédita d e sua;ri ~ 


dade. mante nd o-a sem

pIe fre sca e jove m . 


Dr. Joaquim Madeira Neves OH. MI&UBL BIABAID 
Pedro Mayvorme eMedíco - Oculista CLINICA GERAL 	 Barbeie-se com PrazerLucia Livramento 

Pormado ptlll Paculdadl! d~ Medicloé'l da Unlverllhlllde VIAS PRH,ARIAS A barbooçáo a .Óco. po' opa,.lho• • l. '''co. 

do RIo d:! JODt.lro Mayvorme _ ;;::. 6 p rcticada. com inteira aatia!açâo. p or ","bit••. 

Especialista em moles las I ~ il noa Cj l' Qnd os cen lros do mund o. 
TrlltllmU!o cllDlco t cirurglco de latia! . 811 mo/estllls + . O. aparelhos d. barbear HAtlLEY" d. 

dos olbo3 li orand••Uciencia e d. c us lo r.du~do. pralicos_ 

participam a todas as pessoas 
pleum-pullllonares fbron de suas relações e parentes 	 " sdo 

ch ite~ -- as thma .- tube r- Que sua Iilha EUNICe (onlra- V cama das. DC.icOl!toa e.poda\. ao. r••e nd.dor.....Curl!O d.e IIp~ rfelçollmento 011 ;:api!clll/ldade, com o dr. culose. clc.) (IOU casamenlo com o sr. ~ P/lulo filho. no Serviço do Prof. DavId Sansoo DO Hos HENRIOUE JULIO BIANCHINI. 	 Dist ribuidore, exclusivo"pillll dd Pund~çiio Gllffl'ée-Gu'nle do R:o de' Jonelro Consultorio: RUI Jo:;o Pin 
Compltlll IIPpartlbagem pllra eXllme~ d" lIü ,~ <:specrnlidnde lo. 13 d., 14 ., 16 horu. BARBEADOR ELETRICO LTDA

Electl'lc1dade Médica, CUnlc!! Gerill - Phon. 1595. 
RUA lIURO UOIRO·. li - •.0 ANDAR - CAIXA POSTAL 2l!IT - $. PAULO 

COCSUHll' dlcrlilmeole das 16 lis 18 Residencia: RUI Jo;o Pin' Henrique Bianchini 

CONSULTOl?IO RL10 Joiio Plnlo 7 sebo Telepb. 1466 lo. 1 (Sobr.)-Phon. 1214 
 e Teresa Bianchini 

RKSIDRNCIA: Rus Tenente Silveira ~7 TELl!PH. 11121 	 pattlcipõm a todas as pessoas 

de suas relações e parentes 

que seu Itlho HENRIOUE (on

trac!ou casamento com a sllIa. 
 Obteve resultados po

EUNICE MAYVORME.IBenjamim Gerlach 
e Ondina Gerlach e brilhantes!

I
participam aos seus pa- HENRIQUE JULIO sitivos 

o rentes e pessoas de 8ua8 e 
relações o nascimento EUNICE ..o abaixo asslgnttdo, Doulor em Medicins,de seu primogenito conllrmam. <N 

I 
Dlreclor da Sanla Ca!a de Calidllde, dea\s cidade, eCARLOS ANTONIO ~ São José , 15-4 1939. J; médico dll B rigada M1I11ar do Est/ldo do Rio GrandeSão José, 12 - 4 - 39 do Sul, IIlte~l :l hav~r emprellado innumeraiS VU!:', em 
8ua clínica de H08pllal, privada tE mllllor, o eDeri1co 

144 5 v.-5 depurlldor·tonico do SilOiue «OALENOGAL,.. fórmula 
PRE C1SANDO de eeu emln8nre colleia Dt. Frederico W. Romano, 
DBPURAR O SANGUE colhendo em todo~ os C.:lS08 em Que o prescrev8u, o~

Arrebatado por um 	 mllls pU:lillv08 e brilhantes resultados. 
vagalhão, desappa	 D. Pedrll<' , Rio Orandt: do Sul. 

receu no seio do -!~lrlilii~~ DI. BINIIQUI IUSUITO 
Oceano ESPINBAS. MEUIIA (t"irma reconbecldo)IS. PAULO, (V.A) - Pro tISM08, elA 

O lIt1c5lado acima, de loesllmovel valor, orre
res, atrllcou no porto recldo por um médico de al !o COQceUo, qu~ afllrma 
de Santos, o cargul"iro hdver rec~ilado innumeros vues o depurallvo ..GALE
norueguês .Henrik Ib NOGAL., coihendo 011 mal! pOSitlVOd e brilhantes le
Isn» . tendo como com sultados, bem ~ódc !ervir d~ gula ao. Syphilil1cc~, OIS 

mandante o capltl10 Larl 

cedente de Buenos Ai 

OH. RICARDO quais nlio devem usar remedios que siio mélos PIII· 
Evidloi, que entrou lIatlv08, e sIm buscclrem oqueUe que mais garilnlln 
Immediatamente em con Ihe:s orterece, t esse 060 póde delxllr de lIer o .OA
tacto com a8 autorida LeNOGAL.., unlco qUe aprtsenta provas 1111 mllllGOTTSMAN
deI do porto, a!im de conviocente:! do seu grllnde poder li! da au!! i\llsombro

communlcar grave facto Ex-chefe de cll SII elllced/!. 

occorrldo a bórdo. 


Declarou I) capitl10 n/c. do NÃO HA DUAS OPINIOES: para Syphllllll, 
do navio que, na Doite Hospital de Rheumarhmo, Mole!lIl1s da pelle ou da:! que B110 de
lIe Ui do corrente, qUBn rivados do s61lgue Impuro e de fUlldo 8scroluloll0, só 
do o barco Re achllva Nuernberg deve-sIt u~.,r o depurativo "GALENOG AL", do notavel 
em plsDo mar li que ha midlco lDlllê~ , emineote cdpltalillla em Syphll1l8, Dr.(Prola. L. Burkbardtvia pOUCIIS horas deixa Prede/lco W. Rcmd'M CONTBI aLell'!do Montevldéo, foi açoi e E. Kreuter) 
tado por v!olento tempo	 --- .l 
ral. O. mariohelros luta  EspeC'ialista em Encontra-se em todas as Pharmaclas d 

ram durante horas coo· do Brasil e Republ1cas Sul-Americanas. 
tra a furla do mar, que ('inn-gia Ge1nl' 

N 30 Ap. L. D. N. S. P. - N. 963 se mOl!trava eDcapellllo 

do e perigoso. O 1.0 ot Alta cirurgta, gyne
nclal do Davio . Oscar cologla (doenças de 
Odd Hedland, de 30 an
nOI!. conserva· lle no leu senhoras) e partos. ECZEMAS, .COC.IRAS, E_lil.:. ' 
pOltO, no tombadilho. Cirurgia do syatema "---"::-"'0__0 · • outraf à"'c~fS• • da p .,Ie 
quando uma onda ma!1 nervoso e operações len~r qU.lqUer , .~:C;'forte cobrIu o navio, ar . de plasUca. -" ea, - .ppliqu~~ l~()":jA,l~~_. •
rastando o omciá l. CouiSnUorló .11 .rua TraJII-

Baldado! foralil . todo! 	 Ó~~d~~:!~~~~~~~:~~'l~ ~o, 1~~~:l'f:3;a$j, i~ie~ .... ..... :t ._ 

Irar o corpo, teudo o pbolH -4;2811' ,; 
O' e.JÔI·çClII pll flL eneon	 .. 
•• u · d~..pper.olm.Dto Re&ldeDO" , rua Bj
Gau..do Iteud. eoUltel'  ALIVENEte.... JUIlIor. 20. ::r.o6::~ ~~f:!~9:r~ TolepboDe 1.181-
IIIUUO ••U • • 'o. 
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o BBTADO-'SQguffdaJ~ '14, do .AbrU d~ ~. 	 E..............................~..~............~~..~..~.:~~~~~:.~~.;~~;i___~~~~........................~~.~N~ 

GONORRHEA (HROHICA : •••••••••i=.•••••••••.~~••~~~"•••••••••:o Estado 
Diario Vespert/.o Em~rBsa,- Na , . .N'a·' ' ''UIH " ••NãON~e:~i~~ ~U~i~~~~~:~gr~d~~ueCarta. para: c~~o~a : ' "," c ~B ·· · "',' l, • · ' ~'C~B" .:MaXlDlO slgillo. 

CAIXA POSTAL 1849 - Sc PAULO: 	 • ,y ' . . : 
RedacQ!lo o Omolna. , 
r.a 	Jo&o ('Inlo u. 15 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores <cCarl 1)., 

Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor ..Max".
Te!. Ul22-Cx. pOlhtl 189 :•	 :.S~lON"l URa.S 

: gAlDAS MENSAIS DO PC:TO DE FLORIANOPOLIS = 
N. C"iJlt./: 

AnDO 40$000 

Sem..." .. 
 12$000 
TrUneelre 12$000 	 : Linha Fpolis.-Rio de Janeinll Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha florianepelis

I
e.' 

Me. 4$000 	 Escala Italahy-S. Francisco Laguna. 
, 

Numero a1'ulao ImO 	 •• e Santos. ~scala São franciscu' 
Transportes de passsageiros

No In/crio, : e cargas. Transporte de cargas Transpllrte lIe IHr.'. : 
Almo 
8emeltre 
Trlmeltre .. Paquete -Carl Hrepckec dia 1 Paquete cMax' Paquete cMax~ e.,, 

• »s:Anna- • 8
Almuoclo. medlanle coolraclo 

_. ·Cal Hrepcke. 16 e ::2 	 •' 	 lO dias 7 dias 2 e 17 
-Annac lO 23 	 • 

• 5aida á 1 hora da madrugada. • _ Embarque do Srg. passagei- Saidas ás 18 huras p. m' l Saidas á 1 hora lia • 
A cIlrecç&o 010 ee re.poooablll.... • ros até ás 22 horas das ves-	 madrugada. •pelo. ooaoel\oe emlltldo. DO' 

artl&OI ....lIaadO. • peras das saÍdas. ' 
AUGMENTEM SUAS I

• Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até Ordens de embarqlAei até • 
. 12 horas das vesperas das ás 12 noras. ás 12 das vesperas •VENDAS ENVIANDO 	 das saidas. •• saidas. 

•AS ENCOMMENDAS URGENTES · ..-	 .,-"A atitude da India em 
caso de guerra preoe · 	 • A 	 =•• Observações: p:eta~S~l:i~~t:e~~e;:~~~~::· d~O a~~~::~~~ri~e ~acc~:~ eupa a Inglaterra • E' expressamente prohibida a acquisiçlio de passagens a bordo dos vapores. O

BOMBAIM, 21 - Subhas ,vl.COMDOa_ 
• -Rita M;r~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito paio trapiche sUe á •andra Mose, presidente do 

partido da India no Congres  • Para mais informaçOes. na séde da 	 • so, convccou todos os indús Svndicato Condor Ltda. Agentes I 

para considerar e observar Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse
 • Em'Oresa Nacional de Navegação Hcepcke • 

• 	 á rua Conselheiro Mafra n.c 30. •o dia 23 de Abril . data em lheiro Mafra 35 Teleph, 1500 
. ,que 

ticas 
as 
do 

organizações 
Imperio Britannico 

patrio· I -.._-~. _--- .... _.•. _- -----_. · .•..•.........•.....................:
_. -

commemoram São Jorge, o 
patrono da Inglaterra. como 
um dia anti-bellico. .".'-._____'-.________ 	Adeups.. 1 5a. ~:~is:~g~: ~:;~ria -a' 

A atitude da lnrlia, caso 
80brevenha uma Liquidação da firma « arlS) 10a. CIRCUNSCRIPÇAO DE RECRUTAMENTOguerra, pre

occupa seriamente as auto

ridades da Inglaterra. Acre
 F. Villen & Cia. ce~~i~~u~o::atr~:u-oOtr~~~ TIRO DE GUERRA N. 40 
dita-se que o grupo radical 
do Congresso, inspirado por t1!lntic? .Parls», produ~iu - F'orianopolis -
Mose, aproveitará a oppor MUSICAL ~~~~e-~:~~~~:!~s ~eo:dOm~~~~ , AviSamos a quem . interessar possa que a Escola lIe 
tunidade para fazer estalar A . d N " Y k T' Soldado deste T . G. funcclonarã durante o corrente anno es
um movimento de desohedi Q IiQci ;bl1!f' é·, firma F , Villul & Cia., d,,'Jidcmel1le :~:. o:~ ~rt~\~ i~~itula.~ tando aberta a matricula até o dia 25 deste mês de ~bril.' 
eDcia civil. Entretanto. ou ~ulorizDd(l pelo M , M. Ju ·z d € Di .. í,o di! I' V",<" cOllv!dll r, -Adeus 110 Parisg• e no qual DOCUM. ENTO EXIGIDO: Certidão d~ nascimento. 
tros cODgressistas, chefiados c.d()~ os IOlcr~ ~S3d o:! llj cOr:J;;rú de Illivo d.' meDclonada fir,.. IDADE. De 16 annos completos a 20 Incompletos 
pilo mahatma Gandhi, que m~ (I Mreseoldr~m 5U~ " D 'OPO~:M . o Jornal exprime. «o fUl!-do PERIODO DE lNSTRUCÇÃO: As instrucçlles ihtori 
apoiam a Inglaterra e a apo Dl sllI d~1 ,1 em deôole fore m re slll bel ~c j da s a l velldr.~ pesa~ que sentirão mUItos case práticas terão inicio a 2 de Maio pro V. e terminlnar20 a 
iarAo contra o ceixo~ Roma de todo o eSIGque 11 qudquer intcrcsstldo . ~:~nc::~s ~~:~~o fe~:~; 28 de ~evereiro de 1940; e serão ministradas ás 2a5., 4as. e 
Berlim, exigem como preço Em se trel ,' ndo de umd liquidõção. l 'l! preços de veDo tá q f d Pt q d 6as. fetras. das 19 ás 21 horas, e aos domingos pela manhãdg 

de 8ua atitude o dominio dtl SdO E~t~~'~~: ~~~:~I'~~lr~a;.O:8~~~âa estc1 t:: inslrum2D'lIis de ~~vr~~ un o o por o o . INFO.RMAÇOES SOBR~ A MATRICU~A: Serão lor~ 
immedlato do «status- da In mú~i ca, corja~ pc:rd in,'rumenros din~8os, mú , ic~8, ràdios e O cNew York Times» ac- ~~~~~a~On~8s(~~a~~s~~ ~Ôr G"p ~~t~ festa CaPt~l, á rua Josédia. todos os s~u~ ptrlCnce5, b :cicl e l~e e s_u" peri~nces, hormóo!. crp.scenta 9,ue ('OS milhar~s feiras das 19 ás 20 horas~a "hca, todas as as., 4a5. e ias. 

cas de vários lomanhas e prê;:~~. disc03, "pL\rdho~ d~ ralos- de passageiros, que o navIo • A DIRECTORIÁ 
vlolelll e 'IJrra·wrlI1elh(j~, móv< '~ e uteD~iljos, elc. transportou, se sentiam na 130 l6V-15 

São lambem convidl>du, lodes os d~vedores da firma na França desde que suALMANAQUE DO a sill(lr.r~m 08 HUS ctéhil08, como, /lioda. O~ que ali pcs~uem biam para bórdo, e, na '- ;;;';;;-;;;;;via-I,-"-';;;;;·- ";;;';;;;;;;-;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;M.: 
lo~'rumeotoll p<1rÕ C(;lH~crIO>l õ Irem buscá, los medl3nle O p~lla. gem de re'gresBo, que o pa

••• Da MIIHi» mento de~5~S ~erviço~, 5tb pUli:! d", liquld~d~ 8 firm/!, ~erem quete nao prolongava muito, c~'
I 	 M p~. I 

FAtai sendo distribuido m~"F~~ri~~lg;)i~I~~: 3 óe Abril ri_ 	 f:~~~~:~::q~~mt~:~I~~e:: ru' ItO u'tuo ,re 18011 	 1939.
CARLOS E. FREYESLEBEN pais amigo. Cada navio tem aos assignantes do gran

128 Llq!lidt1otll , 15v-14 a sua personalidade, accen·de diarlo .Correlo da __________-=-______ .. " .. tua o jornal, e o "PariS>, 
ManhA~. ............--...............
sem ser o rei dos mares,

Faça, hoje, sua 8ssigna era um lindo paquete em 
tura e receberA aquelle que 60bresaiam a8 linhas
magnlfico volume, repo elegantes do aristocrata... Clube de sort.ios d.sitório de informações, 

contendo, ainda, interes

santes secções de lite

ratura, história, etc., etc. 


Para assignaturas: ICasa Electrlca I mercado~ias• 
MACHADO & CIA. 

Rua Jolio Pinto, I; 

FLORIANOPOLlS 
 r~~~:~s~~~~~~~: I ~ dn ;1121' 1, 

Irmandade do Senhor 

Jesus do Passos e Ru. Jo;o P;nlo, 14 
 Ur; U 

Hospital de Caridade Serviço gruantido 

ELEiÇÃO 


---rn- v.-69 FANTASTICO •..Devendo proceder-se, a I' 

de Maio proxlmo futuro, A 

eleiçAo dos Consultores que 
 Parteira legalizad.
terAo de servir no blennio de O 'delegado de Hygiene do1939 a 1941, de acOrdo com florescente municiplo do Caça, o que determina o artigo 21 dor, onde há dois hospitais,do compromlll8O, convido os 6:000S00!equatro medicos, etc. etc, e neIrmllol da actual Mesa Ad nhuma parteira registrada, proministrativa e os que em qual. cura uma parteira formada, quequer tempo occuparam car queira ali trabalhar, podendo.

gos de Dlinldades e si quiser Irabalha r
Conllul igualmente 

no Hospital. Qualquer inlorma/1 ~~eConfI!::rlo c3!:E:'rel~::: Ii-===========:====;;;';;;=;;;;; 	 PREM'IO MAIOR 
ção, com o delegado de Hyg!e

"dade e HOIPitBl, DO referido 
dl& 10 de Maio, ás 17 horas, 
afim de proceder·lle Aquella -MlIDIDORES DE LUZ ~;3em Caçador. - 3OV-6 Muitos Premios Imenores 
elelçAo, lelido permittido aos 
Irmaoi,< que' nllo puderem Precisa v~ s;dé medidor para sua instal~ ., VENDE-SE ~~::'1;3;

~t~::r~:~aii~~~~:~:Ch:' 

das .e -üãlgnji,dai/ ~~ã~lcrJri~~p~~rs n~ I%~~~~~~~~~~;.Z~ i~~,~i:~~!u!l~~~~ Co,nit'j...:.;II.......;.o. ..•.•.·...II...~ ~iJ~I~', 1SOOO

I;C:.~::'~J:j~~~noPolllI, SIEMENS. com absoluta .garantia, porq'ue-'~1 .uw ,Il{3,~en~8, caresal, graD- .'. 

: 

GUSTAVO PEREIRA R. TrajanO, ,~l~ · melh~rphon. " 16;~ :. i~~g:a~r::~i:~. H.bilítii-v.1 In.crevei-vo. I lSec,.lirlo 10y.• r..._________________ V-..;98 Pinto, 18 (lObndo). v~96"••'"' , ,j"-" ~ ..." , ,+.:.', __________-'_~ 	 ..;_ ___" _...___ '. _ ___
I~ 
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o ESTADO, 24 de Abril de 19396 

·;---------------------------~-------------
Dr. Pedro Cat.:alão ClínCli<:raurm9_leC'dia-co' 

19I 
das molestios da cabeça e pescoço 

ESPECIALISTA EM 
OLHOS NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 

, Consultorio: Rua Trajano, 18 
Diariamente das 10 ás lI! e das 4 ás 6 horas 

Relidenei.: Phone 1565 

Última ~ora esportiva I 

Os «Diabos Rubros» " ; O classico Fla-Flu 43 
conquistaram o título I' .Jôgo movimentado, che!o L C -» orgão cod ã do de pllases alternadas. Apos " a_ rOlX, ~ 

e l?ampe o l ligeiro equilíbrio, os alvi- thohco frances, prohl
"TorneiO RelamPé!go» negros atacam com decisão, bido na Alemanha 
, O valoroso esquadrao do obrigando Arnaldo a conce ' l BERLIM, 23. _ O orgão ca
amandaré obteve as honrf:!s der escanteio. Revezam-se tholico lrancês -La Croix» 

de ."encedor do .Tor!leJO Ias escaramuças. Melho! con- não mais circula na Alema
nlclO> d~ temporada olflcial tróle dos rapazes do gremio nha. sligundo uma portaria 

de lutellol deste anno. Ape- dos calções pretos. Azevedo do sr. Himmler, chefe da 
sar de de~lelcados dos, seus lchuta de longe e ~rnaldo propaganda germanica. Essa 
":.lses. 'li' adICo. Cho~olate'l salva O pl'eho movl1~enta- prohiblção é baseada no de
lhmata e Sapo, os «\ el'~e- se, arrancando enthuslasmo ereto de 28 de Fevereiro de 
hOR» ac.tullrllm com d~crsão da toreida. liá um pelotaço 1933, relativo á protecção do 
ell tll1lSJaSr!JO, tudo envI~ando de longe. Portugal sái do povo e do Estado. 

pela conqlllsta do cublçado al'co e t':lnla se g u r a r a 
titulo de campeão do «Tor- , pelota. E~ta escapa das AI Capone não obteve 
nei.) llt;lampa.g'o)~, al.cançado Imas mãos e "ai aos pés de .. habeas-corpus» 
(: de forma lU.dIScu~l,vel. ,Jo ISaul, que n~o lem climcul~a- LOS ANGFLES, :!3. (U. P.)
ha!l~o co~ m~lIto acuto, os des em aSBIgnalar o UDlCO 1_ CJ juir federal Harry A. 
I UI)l~S plIDlelfo. derrotaram tento dos avahyano~. Alaca o Hollzer não aUendell o pedi- I pan~ava, plll li wrnecer 

~l:I trIClIlores. DI~pllt"ndo a Figueirense e Minela iguala do de liberdade do «ganga· 1 caçoes sôhre a altura. 

It~al com o gremlO dos cal- a contagem. Delírio na ~or . ter» AI Capone, resolvendo, 

,oes. pret~~, ven~ernm de cida do campeão de 1937. 11111 me~mo tempo, que o mes 
maneJl'/l bnlhanll.sslma; Findou o tempo regulllrmen-

Os quatro prehos tJ\'er~m ta r, marcando ú plllcard e~ -
1I~ .transeurso regular e dls- pate de I tenlo e I escanteIO. 
clphnar. . . Surge 11 prorrogação. Aze

.1J~ pu~l:co. numeroso vedo e~rll: a po.ucoa metros. 
ll_lIlmu ao «Ls~adJO AdOIIPhO , N.'zeta ID!lta 11: plChotada. SIl
honder>, qllasl que enc I~n tnno deslere 10l'te pelotaço e 
do . as ~U8S dependenClas. Joel pratica bôa deresa. ma.n· 
Asslstencl8 .bastante nllmero- dando 8 pelota a escanteIO. 
sa e entllllBlllstll. Haroldo arranca delirantes 

. . - . IIpplausos com suas tiradas 
Flguelrense X Athletlc~ magistrais. Insiste o Figuei-

Sob a orientação do arlll- rense e AmaJdo f\l~ novo es-
Iro Alberto Moritz, as duas canteio. Damiani e Ivo fazem 
esquadras tomam posiç;10. perigo!' as malhas conHadas 

Saém os lllvi·negr08 e Pe- á guarda de Portugal e Joel, 
lanha pratica optima defesa. ao lindar a prorrogação. Ven-
Heagem os tricolores e Por- ceu f' Figueirense por 1 ten · 
tugal é obrilrado a intervir to e :l escanteios. contra 1 
num chute de Britto. Esca tento e 1 escanh,io. 
pada perigosa da ala esquer
da do Athletico. Decio co- 1 A final 
metle o l.0 escanteio. A luta Após um intervallo de 1n '1.7 a 23, 2i a ~5, 2i a 27,29 a 
desenvolve -~e no centro. do minutos. enlram em campo, 27 e 2!) a i?9. . 
gramad,?, ale que os tnco- para o prelio I'Inal, os esqua · Na prorogação de 5 mmu 
lores vao ao ataque. Portu- drões do Tamandaré e do los, foi a seguinte a marcha 
gal falba ao tentar aparar Figueirense. do «placard»: 31 a 29, 33 a 
um tiro de Gatinho e Britto Lutam ambos com vont!l.de 29, li" a 30, 35 a 32 e 34 a 32. 
consegue _ abril' _a c(lnt~- lirme de vencer, porém os Renda - 39:895$QOO 
gemo Bomta reacçao do FI- alvi-negros decaem na sua 
gueirense. Ivo. a.o escorar producçiío. Os rubros mo~- Os jogos de hoje 
UUl ce!ltro da ~Irelta, empat.a tram-se aggressivos, assedl- UruguayX PerÍl, e BrasilX Ar 
fi partida. ContlDuam os alvl - ando com insistencia o arco geOlina. 
negros nu a!aque. Ivo, de guarnecido po~ Portugal. O 
posse do balao, este.nde ~81- árbill'o pune uma falta de Campeonato carioca 
culado passe a Cahco. bsle Beck. Fred bate e Haroldo Rio 25 _ Perante randiosa 
entra na area e deslere for · salva espectacularmente. Re- . I' · FI minen~e abateu 
te pelotaço, que Pel~~hli não agem ~em os .DI~bos Rubr?s. :s~\~gei~~a ~stral~geira. do Vas
conse~ue deter. Descem os e Bablano adqUire o UDlCO co da Gama pela significativa
athlellco8 e Portugal opera ponto do prelio fartamente 2 O. 
tres . defesas emocionantes. applaudido pela~ «torcidas conolagefm de a.. r s d.J 
Termina o jôgo com a victó - colligadas>... O Figuelrense s ~ a~osos' ~rgen mo _ 
rill do Figueire~se por 2 ten- procura igualar :P. contageD!, ~i~~o~:\~~~a~~i~e:.c~n~:::~':a~o:" 

) 
tos e t escanteIO. contra um mas a defesa ru.bra est_á VI-
tento e 1 escanteIO. gllante: Nos ui limos mmutos 

l'8 alvl :'legr08 concedem..um 
Tamandaré..X Irls escanteIO, ler!Dinand~ o Jogo 

}o'azem um co~e~o. be~ I~ co~. li mel'e~l!la e JUStal VI
teressun.te . De 1~ICJO :sylv:JO CIOl'l8 dos Diabos Rubros por 
deBperdrçou optlmo euseJ?, 1 tento e 1 escanteio. 

~ti[~~~;r:t~e~aov~." ~sc::~~~ Campeonato Sul-Ame-
ReaCClOnllm ?s rublOS negros. d B I C t 
e Rezende faz boa deres8 . rlcano e O a ao e~ o 
Respondem os rubros, mas .mo, 215. ~ Com uma for · 

mo cumpra 11 sE'ntençf. até o 
fim . 

l'itO o campeonalo. sem der-I 
rola. 

A marcha do «plllcar~. loi 
a seguinte, estando citados 
em I : lugar os pontos do 
Brasil: Oa 2, 2 a 2, 2 ~ a, 4 a I a . .; a 5, 6 11 5. 6 a i. 8 a 7. 
S a 8, 8 a 9, B a lO, S a 11 , 
10 a 11. \ 2 a 11,12 a 13,14 a 
13. 

Com esse resultado termi
na o primeiro tempo . 

Na 2. d pllase a marcha da 
contagem Ioi a seguinte: 14 a 
15, 14 a 17, 16 a 17. 17 a 17 . 
17 a 19 17 a 21,19 a21, 21 a 
21. 23 6 21, 25 a 21, 27 a 21, 

Cruz está 8t:ento. ~ances, es- mldavel asslstencia, q~e e~- S. Christovam pela elevada con
ptlrSOB e Ac~demlco brilha . cl.Jeu. tota.lmente o «ERtadlO lagem de 5 a 1, tentos Gonza
Registra-se linda avançada Brasll-, fOi ~eallzada onlem, lez l2) Jarbas l2) e Caxambú. 

I G ndula-Emeal acluou a
~a~xo a da critica, sendo comple. 
lamente desbaratada pela marca
lIo ri orosa e ellicienle do 

~migno~. médio Bioró, O «pi
vol. ' D:.tcunto não approvou, 
sendo subslituido por Zarzur. 

~~I~~~~~:d~~ F~~~i~e~;:eifr~a~ 
mais apagado elemento da van
guarda. Renda _ 76:298$200, 

_ O Ftamengo derrolou o· 

da vanguarda vermelha e ti noite, a 4.' rodada do Cam· 

Sylvio burla li vigi1ancia. d.e peonato Sul-Americano de 

Pereira,. marcando o prlmel- Bola a? C~sto.. . 

ro ~ UOlCO tento do Taman- A primeira, partida, diSpu · 

dare. O Irls se t;8força para toda entre /lI gentlnos e.ch!
desmanchar a dlf[erença. In- l~nl)8, terminou com a VICto 

siste e consegue um escau- ria dos portenbop pela eleva
teio. O quinteto dos Diabos- da contagem de 45 a 19. 

Rubros 8e infiltra na defesa O attraclivo da noite era a 

adversaria e Zé Macllco 8tl1- 3.' ex~ibicllo dos bra8ileiros 

va. Rezende ao receber tral- que bnham como adversa · 

çoeiro chate de Braulio, man- rio os urugu8yoS.

da a bola a escanteio. Reac- O «Uve. nacional, cump1'Ín·

ção fulminante do iria. Miro do uma excellente jornada, 

manda de longe e Rezen- levantando entbuslasUcolI ap
de falba, deixando que o plausos da multidllo, &agrou 

couro se anninhe no arco se vencedor, na prorogação. 

sob 8ua guarda. Um minuto Derrotando oslnvictoB um 

após, termina a 2" pelêja da guayos por 34 a 32, estilo os 

tarde com este resultado: nacionais qutlsi campeões do 

Tamandaré I tento e 2 ell- torneio. Vencendo aos argen· 

cantelos - Iris I e I tento ell - tinos na proxima 8egunda

cantelo_ feira , os brasHelros levanta-


o Sabão 

R d '_. 38,';71$500 
e~ aEnlrent~ndo o Madureira, 

o Bomsuccesso alcançou brilhan 
le victória por 3 a O, 

Gs «granadeiros» estrearam 
S 	 d Julio respectivamente 

an r~ e ie do Flllminel!s~ 
ex-cen ro-avan . . M cÍu
~e~~:extrema-dlreJta do a 

O tos foram conquista-
d s pO~di (2) e Pedro Nu .r 

os PR d I 2.846$800 
nes . en a - . 

S . C. Florianopolis 

A directoria do Sport Clube 
de Florianopolis, pede, por nos
so intermedio, o comparecimen
to de seus associados, todas as 
terças-feiras e sabbados, ás 7 
horas e 14.30, respectivamente, 
na sua sé de_ 

v li 
Atravessou a ManchaI d 

em p ana or . 
LONDRES, 23 - O o) piloto 

G. H. Stevenson, ~~m _7 an 
no~, do London GhdlD~ Clube, 
fez? q'.le se ac~edlta ser 
a pnmelra trave~SHl em pla
nador. sem auxlho, sObr~ o 
ca~~1 da Manche. ~ piloto o sr, Euclides Portella, fun<clona· 

deixou. Dus,table ás lu horas, rio do D_ S. P. i

e ate"rrJssol. perto de Boulo- o sr. Humberto Erpezlm, funcclo 

gne .as te hor~s, . te.ndo per· narlo federal; 

corrl.do uma distanCia d.e ap- o sr José do Palro<lnlo Lima, 

proxlmadamente 200 kllome- aclivo ropresenlante commerclal; . 

tros.. o sr (ustodlo Ferreira Bandeira,

I O cllnal Já foi atmveesa- fun«ionarlo federal aposenlado; 
do antes po.~ planador, lUas o sr. Ewaldo Mund, empregado zendo apreciações sobre o «Rr
co~ um aVI~o .que o 

I REPRESENTANTES 
Firma distribuidora para todo Brasil da conhecida .Po

mada. Milagrosa., procura representante nesta praça I" (11
tras do Estado. Escrever para .RUL. - Representações 
Unidas Limitada. Pateo do Coliegio, n .O 3, (6." andar) . S1I.o 
162 Paulo. ,~ 
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I a OC a 
FAZEM ANNOS HOJE : 

o sr_ Erlco (oulo, luncclonarlo do 
Mln. do Trabalho; 

o sr. Joaquim Baptista, funcciona· 
rio esladual iposentado; 

a~o~ Ida (asa Hrep(ke S . .A .; 
JOdl- o sr. l"neu Monglllo!; 

o jovem Orlando Conceição, IIm(· 
(iQnario do Thesouro estadual, 

-
Senhorita, r6ça com qu,: ~eu ns

moraclO USe cb.~u RAMENZONI. 

XOI\' '\I)()S 

(om a prendada srila Inah Trup. 
pel, IlIha do capitallSla ·sr. · Bernardo 
Truppel contraclou <asamenlo em 
S Fran~lsco o dlslin<to médi<~ dr 
o'restes PrO~Oplak residente em Jo: 
. '\1 ' 

mv. e. 


SonborllB. fxlla que seu noivo 
use chapéu RAMENZONI. 

HóSPEDES 
Eslão hospedadas no G'ór!a-Holel 

as seguintes pessoas: MGlpho SI/ 
veira, Affonso Lassance e sra_, Julius 
Helns Schuberl, Oswaldo Slumpl, "e. 
Djalma da Silva (ravo em., Gre
gorlo Zolz Jor ., Emlllo Samuel (ohen, 
Francisco Almeida (harles D. Reed, 
Benedicto Rodr!gues Torres, Domln
gos Rocha. dr. Anlonlo Fusaro FI/ho, 
Fernando Rolla, Danle Sanlos, Alva
10 Lopes, dr. 0110 Mãdder e sra.. 
Frederico K/lschal, ErWln Ha3ke, Fran-1 

,. IVARIAS I 
Com a presença de regular 

número de associados, realizou-
se ontem a 23- reuni30 semanal 
da «Associação Cultural Luis 
Delfino». 

Após serem ventilados varios 
assumptos, usaram da palavra 
os srs. Hélio C. Regis, referln
do-se ;í personalidade de Ola
vo Bilac; Waldemiro Cascaes, 
falando sõbrc' Demóslhenes (O 

genial grego»; Allamiro Dias. ia 
gi lll ~ Penitenciado»; JOSé Medei-Iros Vieira, lendo 11m Irabalhlí 
literario de sua lavra; e linal
mente, o Sr. Ayres Gonçalves, 

Ique falou sõbre as commemora
ç(jes de «Tiradentes ». 

_ 

OS interessados em malricular
se no Tiro de Guerra n° 40 po
derão inscrever· se alé aIJlanhli. 
ás 20 horas, na séde da referida. 
unidade, ;i rua JOSé Veiga n.58 
(Sland da Fôrça PÚblica)_ 

<isco Guerra, Genaro RulIgllano, Au
guslo Barros P.nho e famil ia. dr. Ma- Compota de pêssego
rlnho de Sousa Lobo, Antonio AI
fredo Vaz (erquinho, dr. Joao BapUs- A índirstria de doces e COI'\

ta dE Mello Pelxolo NeUo. Vi<enle servas é, hoje. no pais um in. 
Neves (aparelU. Rubens de Mello, dice seguro de seu progresso. 
Joao Durler Esteves Pereira, Telas<o 
Fernandes, Joao Leal Amaral e sra" 
Joaquim Luis Gomes, Rodolpho Klei
ne, Estanlslau (unha, Walter (abral 
Menezes, Rodúlpho Tlelzmann, dr 
dr. Pedro Paulo Marllns Gulmaraes. 
Luis Theodoro dos Sanlos, Erllndo 
Ambolnl, Mario Crlppa, Karl Mucke, 
Fran<ls<o RI<uII, Nlllon Jullanl Mon
lenegro, Brazillo G. Sallum, ladlslau 
Malã Snleclkoski, RaymJndo Paes 
Barrelo e familla, Moacyr Manfredl 
nl e Nelson Rosa Brasil. 
!-tl, trIste, • .,. Blldr1 

CELSO ORLANDINO LO
PES e SUII eSllôsa. TE
RESA CANCIO LOPES, 
participam a08 paren~e8 
e demais pessoaR de 8ua 
amizade o na8~imento 
do seu primogeoito, que 
na pia batismal receberá 

(I nome de 
CELSO NICODEMUS. 

Residencia: Praça Getu
lio Varga8, 22. 

5_6 5v_--_1 

~ ' praça dignamente represenla a
Tell bronchltef firma Capdebosq <li Cia., mimo-
Estis com tosse seou-nos com uma amoslra da 
S' lei de 10SI0 Senhar, fina pessegada, que é acondicio

S6 te salva !l CONTRiTOS!B ! ~u~~ot~~ala!~~es~~laç~o~ilO com 
Para abafar as baterias 

alemãs 
LONDRES, 23 (ll. P.) - O A infancia e os mãus 

correspondente do «News 
Chronlcle. em Gilbraltar in filmes 
forma que novas bateria~ e Rio, 23. - q .Globo. clama 
canhões de grandA alcance por uma prOVidência dllll IIU-
foram Installados no alto do toridades, no sentido de 8e
famoso penhasco, de modo re~ r E'Vist08 .os .prQgrammas 
a poder fazer calar em pou- ultimamente IDstJtuidos, a08 
co tempo as baterias alemãs domingos, nas vesperais para 
collocadas em Punta Blanca, Clrianças. E diz que 8e está 
ao norte de Ceuta. fazendo cinema contra o.~ 

, menores, pelO que a seIllcçllc. 
Fallece um cardlal doe (iJmes se impõe, para 

Cid. do Vaticano, 23 _ Vi- não continuarem as crianças 
clima do por uma crise cardíaca, assistindo a espectacul08 de 
falteceu o cardial Domenico todo ponto condemnavei8 e 
Marianl, na idade de 76 annos . pouco proprlos ti 8ua Idade. 

Representante em São Paulo 
Senhores commerciantes e Indutrials, Colloquem 

seus product08 em todo o Estado de Silo Paulo, por Inter

medlo da nOll8a orctanizaçllo 
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Várias fábricas lançam ao con
sumo público dilferentes produ
cIos, grandemente apreciados. 

Entre os profissionais do ra
mo, que mais se distinguem, a
cham-se os srs. Capdebosq & 
Cia., de Pelotas, que, além de 
outras especialidades, fabricam 
uma fina e deliciosa Compota 
de Pêssego. preparada ao natn
ral, e que ~ uma sobremesa de
licada para os paladares mais 
exigenles. 

o sr. A. Sudbrack, que nesta 

"9188•• EIP_OIALIDA,8." de VVE"rZEI~ & CIA.--Joinville (Marca registra d 11 	 ----'t.--... 

recommen4â-separa hospitaes, _co!!~gios ,et,c:, pela sua qualidade ,desinfect.allte 
.si;..l~·;~"" t~~.,:....;. ',--;;.-.:,.;.... .\*,,~~ ~~:J e:?;;;'CS-. ~/f"""_"";;;':- ~'::J~ "~ ~ 
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