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totalitariao MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATHARINA 

Director-gerente: Altino Flores La Paz, 24.- Esta noite, o tenente-coronel 
~erman Busc~/. presidente da República, apo
Iado pelo ministro das Minas e Obras Públi.

N. 7647 cas, deu um golpe-de-estado, modificando o re
gime governamental do pais, que passa a ser de 

Como se mata um Ab 1 I f 11 d .---------_1 «caracter nitidamente bolivianista,., equidistante 
idioma e se cria outra I SO U a a a e II ~ da direita e da extrema. 

t l"d d 1 AI h Dl·verso-es Isso foi dito na prOClamação lançada pelo 
men a 1 a e equmes na .' eman a I presidente Busch, que assim se arvora em che-

PERPINHAo. 24 _ :\a Ca- __ fe totalitario, estabelecendo na Bolivia uma di
tulunhn, lIegundo noticiBs a- BERLIM, 24 (V. A.) _ O' Ministro da Agricultura do AO _ ctadura polític:a, financeira o socia,l. 
qui recebidas, procede ·Re Ii- Heich. ('m discllrHo pronunciado por occasiiio da aber- RIO. N•• onda. de_ 25.29 Buenos Aires, 24. -- Causou Immensa sur
,etualm?~te á depuJ'açno do tum da Exposição de Horticultura, declarou Que I!. Ale- mil; e J1.5C";t"., ". el~~ç.,o 0.- presa o golpe desferido pelo presidente Busch 
~:~~~:ÇílOo (~ns:~~trllec ~fl~eo~~ mBuh!l lutl!., no ~omento,. com_ ab~0lut8 r,alta de legumes ~~~t~Y'o :"9ui~~. r~~~g:~~m~' h;:!~ contra as liberdades democraticas bolivianas. 
ilHca. ç, p ~u~eafr3~:~e;ta~lk~ ~~a ~;~l\ç;~~;::~iCode~~\~:rds~~nr, rfn°ct rio d. Flori.nop~li.,: . "':'o.tícia~ pr~cedent~s de La Paz dizem que 

De Cl!.stilllo c da Extremli- palmente vegetariana. p g p 20.20• .- Nolle... d.'POJtI.1t • O ~Inlsteno fOI conVidado a permanecer no 
!lura foram enviados plua O ministro al1'irmoll QUI! a producçilo de frutas e de Nol•••obre o M.rcado. governo e que reina a tranquillidade em todo o 
1l1i1,nr.merlos08 professores. ve/!etn is em geral pócle e deve 8er Intensificada de ma U 20.30 - «AdlOc D~y, 193?~. territorio boliviano. Essas notícias porém são 

~x mgu ram·se os grupos neira a que nt!.o I'e reproduza o Que vem acontecendo m pro.gromm. e poe... • mUII- de fonte oHieial ,. 
',:scolare8 da antiga -genera- Im vsrioA RnJWS: 11 carencla nbsoluta, que força o con8U. co, d.~.c.do '0' eomb.l.nl~. ~. :::-:::-::::--:~-::--=-____' __-:-,.--_________ 

hdad. e .os 9ue pertencl9.m mo de conservas: . 0 povo germanico, si dt'sejll '1ugmen- AUIIr.I,., • d. No•• Z.I.nd.. YI- ••••••••••••~•••••••••••• 

á munlc~palIdade pas.sllram tar suo capacidad6 do trabalho e conservar a suúde. cllm.dOl pel. Grand. ~uerr~. ~ 

&:rg~: c~tS;~~Oro? s~pnpS~?;i~~,drle.~.~(J",llr~xs tue~..r.-.se tanto Quanto possivel de carnes e ffiate- pOM~~~~~:-!1~:t~ ~~~'_~!~:'~ôb:. G~Q ""'· {I.ft ."J>. ,...,le~~(J''''oberta •• ~ ... " ~ _ • ~}. ~ 1(Jii .'i.\í. ,,,, : ~,,. .",.t·- ,. ;;:7 .",,:

daÔ~~~~~~:·.dO .gencraIiS~i-! pt'lo gO~~~~oD~:;.~Cr~i~ar":~~:ra~d~dids'i~c~or~:,n ~~~~~f8~ i.equ:~e:i~oG~E 1~~~0~~/~~ ~. e pa::~a a rnulher : 
mo> deve llgUl'llr em totlns fl'igorificnd os. nma vez QUI:' a supel'ficie cultivavel 21.00 - A B.nde do Res.- '!t • 

aI! ..scolas, ~o ladu do,s em- tende a diminuir cada vez lDai~ por falta de bl'aços, m.nl~ de Gu.rd~. G.n..... (por • tf:;:"<"·,~ • 

blemas religIOSOS. Os IDspe· elp.c,~1 del.rene.. do Coronel W. ;;. :'0 I 

ctores do ensino têm o de- -------- - ---. ------ A. F. L. Fox Pill, Command.nle -. i.:.~ . • 

ver de verificar que o ensi- 3-- do R.gim.nlo). Sob. r.gencl. do • • 


~~ro~~!~~e:s~U!Cl~;!fI~:ci~ : !i r. Annlnlo TaV3\eS - DUUIDOS. NIRIZ. BA~6DHID ~:nMI~'i;~ d~ R~~~;~~~~. g:;~:~ • .AI:d!;~~f R;,~~lId;~f1;!~~ dores • 
o. sY!ldlcat? as Quatro pr~n-

I, 

CimrgllIo-EspeciaIista Asslslente do prol. Sanson 1110••• B"lonn,eo.. • AUIi/A ...~ ,' '.: tF:CAS OTERJNl!S EM 2 NORAS e. 
ClplUS entidades do. no~o Es- Consulta. d•• 10 lia 12 • d.. 16áa 18 - Joio Plnlo 97 aob. -T 1. 145 21.30 - :F~od lor Thoughl., •
tado uaeloual syndJCa!Jsta. ' • Polestr. em ,ngle,. P.~t>r~Ril-t<€ com Vll l1 lClgem pl'l'lI • 


Duraute as aulas. devem 21 .45 - Noticio.io rm inglê.. 3 cc!.ilbaler as Flores BrllnclSs, Co11- • 

ser cautad08 hymn08 patrlo PO"S O ·· s no-'S - "1·1·..... 21.45-- Signol horo,io de Grun- • call Uterln.)s, Menstrua::!!. <lp68 o •
---S- pon'o
tic08, eulTe Oli Quais uma o. 1...... e wieh. • rõrlo, Hel11f)rraglilll e Dore, !)(\II •II 

raçAo a José Anloni:> Primo 2200 - Big B.n. Um R.cltal • Ov.:.rlos. 
de Rivera. as barras nos «11» de Piano por Irene Sch."... • B' poderoM calmlJDI", e Re\l"U- • 

- - - -------- mi~~;OGSE. Blg B.n. Fim d. I,ona • I ll d~L~OX~x~~JbeAW~.~A, pel/! ~uo : 

Clarno G. Galletti Ixa~~:"~aR~~fi .2~ret;n~~ ce~lIR~·. Be!2~~li~.i!ro:~mi:~:=n~;,B: Bis ! ~~~~~~n~: l~~~~C~id~c~~~e;rarJn • 
Advogado ma, Lord Pertll, despedíll· ~ e do Os Estados Unidos 2'2.45 - Fim do Ir.ns~it!ão .. !"LUXO 5BDATINA tDCont rd- • 

~r. Ml!~s ()l l ni » , escreve o corres · comprariam as ilhas GSB. • se em toda ., pMl~ . • 

R. Fellppe S<hmidr. 9 (sobr.) Ipondente do «Times", naquella Galapagos e Cocos fi • 
Phone _ 1469. ~~~~~I'Ci~~~e:~:~tt~~d; p;r~~ d~ WASHINGTON, 24. rUo P.) .E~~; oO~~~~e.-:- A', 19.30 •••~••G•••••~•••••••••••• 

ent~evista, q."e durou 25 minutos. - O reprE'R~ntallte Edward CINE REX - A', 19.30 hora., Caieqorl·camenle na-O 1 
110 15•.-.lt-HI Segundo IOform'lo correspcn. lzac declllrou A United Pl'eSB .Tarakanov.. . -- • 

dente, l_ol d Perth entregou-lhe que, immedilltomente _após a CINE IMPERIAL - A ', 19.30
Frequentavam a igre nessa occasíão «uma especie de couclu8ilo ~as ~lJ8CUSSO~s em hOl", .Prn.. de Amor». VARSOVIA, 24 - Os cir- que pOllsue direitos histori 

ja para roubar os mensagem da parte do govêr- tôrno da .Iel de neutralidade, culoll autori7.ados declaram cos A cidade, e, ao mesmo 
fiéis no britannico». tenciona IDstar com o Con- a respeito de noticias postas tempo, conBtltue a primeira 

Embora não se conheçam os grosso no .sentido de autori- Dr. Manoel Pinho em circulaçllo no estrangeiro trincheira de defesa da Po-
Rio, 24 - Depois dos co- termos da mensagem, parece que zar (l preSidente RooseveIt a que não foram entaboladas, merania. 

aa~fnt~1! e m;ssa:nfunebres o embaixador britilnnico pô:; os nego ciar a compro das Ilhas ~~~;~~~~"fna61~~~.~~~:r3~;!~~ nus ultimos dias, novai ne- ______•_____ 
rell zn os pe ar. « I c». ~lte- pontos nos .jj,. e as barras nos de GalLlpagos c Coco,,_ Clínico médica .-T".t. gocÍlloções polono·germanicas. 
roleuse, 110 Secç,1O de :Igllan- «ti. ás dec!ara~ões feitas recen ~ s.r . lzac soube Que alguns d0 glenlllllas endocrlna.. Com errelto. o embalxador·dol.:-_________-= 
ela e Cap~u~ns, da. lo Dele · temente no Parlamento pelo sr. p!ll~es latln?·am el'.lcan,?s po· Reich, Vou Moltke, ainda 
gacla Auxlha.r f1uIDle,?8e, re- Chamberlain e por Lord Halifax. derlnm ,?ppor obJecçl)~s á CO~SULTORro: não reassumi'l RS luncções CELSO ORLANDlNO LO
eebia lunumela~ quel~a8 de DeclarQu, certamente, Que a Grã- aCQuislçuo daQuellas IlhaR, Rua ,João Pinto,13 (sob) em Varsovia. e, por sua veZ'j PES e sua espõsa, TE
peS8oas Que tmiJam Ido á Bretanha, escudando-se nas ba- mss acr~dltfue que v~nham ~~;~fJENl{{~ o embaixador ,Josel Llpsky :!~j~i!l~!N;~~ p~~:U~~~

j
I'Qu:se todas as víctimRR ~~~s~~o~C~;t~O p~~I~~~~d~o::c~~ ~u~~s f:~~~a~~~R80 ~~~~~~~a~1: Rua ,José Veiga, 11\5 ~h~~m~~::::P. e~e!l1:it~uáe ~~~ e demais pessoal! de sua 

declarllv8m que, ql!8!ldo 8S· nhecer a posição privilegiada caso PHONE t.l9!) gressou de Vllrsovia. E' pos- . amizade o nas::lmeuto 

118t1am ao aeto ~ehgJ080, ha- da Italia na Albania, admittida, Não roi revelada 11 atitude 70P. alvel, entretanto, que o sr. ' do seu primogenlto, Que 

vl!l desappart>culo 8ua c~r · ali~s , já há muito tempo ~ con . do presidente Hoosevelt. Lip8k)' se iJn.i~1 encontrado na pia batismal receberá 

telra, rl'loglo ou outro obJe- firmada pelos acontecimentos da U - O I h-" com o ministro das NegOCI-1 o Dome de 

cto de valu.r. . illtin;a quinzena com a condição ma ~otocycleta. para p ano c Ines os E8trangf'il'os do Reich em CELSO NICODEMUS. 


O Investigador HB!I, c~e de Que a Italia se conforme com O gabinete dC! ministro recppç~je8 orficlais co~o por Resldencia: Praça Getu
fe da referida lIe~çlloo, fOI á os termos do acôrdo, com o da Justiça LONDRES, 2~. - Tele- occaaluo da permanencla em 
Igreja de ~il~ JOIloO e efle- seu espírito e com a SU3 letra. Rio, 24. - O ministro da Jus- gramma ele TcheuDg~in.g pa- Berlim do "r. Garencu, mi- 110 Vargas, 22. 
ctuou a pflsao. de Alfre~o O sr. Mussolini já deve ter ad- tiça IwliciLou ao presidente ra a Agência Rel~ter mlorma nistro dos N"goclos Fstran 
AUredi e, FranCIsca. Camehll Quirido a certeza de Que a Orã- ela RepúlJllca, que Ih'a con· Que um p~lfta-voz das autorl · geiros da Rulnania. ' - 156 5 v.-2 
ou FranCl8ca Cupelh, encon- Bretanha não procura o cêrco cedeu, autorização para a- dades .mlhtares chll1esas de· As esph",ras rcsponsaveis -P- u-r-a------
trBudo em poder deIle a da Alemanha c ainda menos o quisiçllo de IIIDa motocycle, clarou.. . . advertQm que nenhuma de diplomacia... 
quantia de 2005000 e deIla um da Italia e que só Quer ass~gll . ta , com side-car, para entre- -O O~JCCtIVO ~a8 autorlda- legaçAo polonesa tOrlOU par: Londres, 24 -: O sr. Neville 
reJoglo de ~uro. lar a paz. ga de correspondencia de de~ militares cl.nneS!l.s é ~t- le nas commemorações com Henderson, emba.'xador .da I~- . 

Os punguIsta8, que estão Pode.se entretanto, allirmar seu gabinete, até ao limite traIr aR lôrças Japon~sas aID- que loi celebrada a data an- glaterra em Berlim, seguIu hOJe 
leudo proces9ados pelo po · Que Lord' Perlh não occultou de 15:UOO$OOO, bem como dis- da mais para o lutenor, para niver8aria do Fuehrer. para. occu~ar seu posto, ali, don
lIcla carioca, loram reconh~- diante do Duce lodrs essas evi. pensa de concurrencia para 8. reglilo montanhosa, onde No concernente á recusa de linha vmdo ha tempos pa~a
cldol por várial de suas VI- dcncias. ellse fim . sua superioridade em arma- de Varsovia de ceder nas apresentar importante relato riO 
flUmas. lIlento e equipamento desap- Questões de Dantzig e da au- ao govêrno.:;;;;_______________;;;;;;__;;;;;;______________~Iparecerá. Nesse momento, os to-estrada atrllo't'és do corre- Foi declarado que a volta do 

ID J ã d A j OLHOS, OUVIDOS, e,!'ércitos chineses desferl- clor polonês, certol circulol! sr..HeRde/son a Berlim não si-
mo grand? golpe contra o competentes advertem que a Rnlllca de modo algum que a

i r• O O e rau O-NARIZ, GARGANTA Inimigo. E por I~B!, q~e aln- Polonia disse <.ategllricamen- Orll-Bretanha reconheça a anne-

I 
da que os eXerCICIOS Japoue- te - não - porque aquella xaçllo da Tchecoslovaquia pela 

E.pulllllll do Cenlro d. S.úd. - A"I.lenl. d. prol. S.nlon 6e8 teuham sido atacadoB nas concessllo corresponderia ao Alemanha. . 
Consultas Cllarlas das 4 as 6 1/2--Rua Vlclor Mellelles, 24-Tel. 1447 dlve~sas {reutes, a contra· 01: eulraquecimento da voutadll O regresso do embaixador a

~=======~=~~============.llenRlva clllnesa geral nilo 101 do pais de defender a 8ua lemão a Londres, embora nlio 
- ---- desfechllda. . lutegridade, e porque a situa- se lhe lenha marcado a data, 

LEGIAO «CONDOR. DEIXARA' A O me8mu . porta,voz afhr· çilo de Dantz!g é neaessaria t3mbem 6~ dará em breve.A mou além dlS80 que nos uIti· A vida economlca do Polonla De Pans seguirá tambem o
ESPANHA EM MAIO mos dias, as tropaB chiDesas sr. Coulondres, para reoccupar 

retomaram mais de 70 clda· seu posto de embaixador da 
MADRID, 24 - A Legião ..Condor», compolta de des Importaute8. DESPERTE ABIUS França em Berlim. . 

voluntarios alemiles que combatiam na Espanha, deixará !slal triste. ..lia amOr! Tyrone e Annabella
O. Hunglro. c o o pais provavelmeute na segunda quinzena de Malo Tel. brollllblter DO SEU FIGADO HOLLYWOOD, 24. - Ty

. exemplo "ui.tl proXlmoó commandante geral da Legião germanlca de !fIAI 00. tosse ..CI'-IIIIM-E lIItIri lia C- ~~~::o;::tI~a~unad~~~i' ~':: 
. clarou aOI joruallatas o seguinte: - cA LegiAo ..Condora I lei lIe IIIIM SeD~OrJ..._ ............. r... automovel, declai'aram que 

Buearelt, 24. - A delegaçAo regressará dentro em bre't'e á sua patria. Afim de regula· K6 le 111'1 .~ IlIITIADIli8 ! leu ro..tIo - dono_, .-... pretendem pal8&r a .Iua·de
da minoria hung.... "preseu- rizar todo! 08 caSOB pendentes pede se aos organlamos T' 'd' :' 1 d :'::'''ü.':::..~''':'''=';;:.'.:::: mel na AUltralla. 
tou ao Ir. Fries as augges. officlalB e particulares, a todos 08 eommerciantes em geral, criIm fi O In. tr.t. o. dIowidoo ••~. 00._ loab.. • • 
tõel em que pede ao miniB' que remettam, antes do dia 30 do corrente mês, qualquer BerIlm, .24, - O cDeutsche ~:~"':i_Sobo"::,':.:",,,...'"":..':..= Missão, Commerclal 
tro . D~lfoDir clirelto para OI reclamação que poderiam ter a formular e todas as coutas Nachrlcbten ( Bueroa,: fornece ... ~'_ .''''''I<> ••...!do. --'>rio. , "lnllesa . 
civil buógaro. ' polsulrem ar- que permanecem por pagar". ' a informaçAo ,de que,- no dll- ·' ''.!!.':'~H~''·''i:. -:'=::.,,:::,,"Prn!•.: BUDAPEST, 24. - Ohé,ou 
mal de : guierrv, ser ul8da o . O material da Legião "Condor" consiste esseu· trlcto iudustrial da ~Sl1ella Po· . ,~,~~E:!:"~~"':::"":'ü'i:: a esta capital a milaAo com 
IInguagém hungaranas al - cialmeute .em .aviões de caça e bombardeio, canhõelanti· lóiuíaa"nl,lmeroldl .. alemAe. .. ....... . ,.... __ .~pín ,.... meroial)nglesa, que foi re· 
dela~ <.eDi · qúepredomlna o aereo8,canhóes anti-tanks e canbõel peladoI, que perma~ tlm ai.~o maltratados, bem ,co :'o':"~..!:'-::':-~.::-':Ilo"',,=cebl~ ' pelo rei Carole,em 
elemento ·. hungaroe o:direito uecerAo ,na Ellpauha. mo .de ,.que ,. a l!xcltaçlo anti. M_ , Peco 00 . l'1li_ CABT8RI upiilâ; ·entrou ·a eonleren
dl( :·orga~lz~Í'em · loeledadeil .. ' Ellematerial foi, com errello, paIO á vista pelo germaolca . as8ume, :todol ' oi ;:;.;.::'". 1'110 -, - clifbõlil omlnlltro do Cg~ 
ci'••. ,. <: _,,' .._~,-:. lovêrno dO : iener~l . Franco. ,:"ct~.:~~la~1 rórmu maf••'rfu; ~-:0 ,~,", .•"~'j:$". _ lIl'rcl~.-[..:.,.:,: .:.. .. ..,~.. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o t:STADO-Teroa~~a, 25 de Abril de 19::;9 
m 7Zt 

Si V. S, vai comprar Perfumes, Lenços, Cintos, 
A CASA QUE MAIS 

Roupas de Jersey, Soutiens e Artigos para presen BARATO VENDE 

tes, veja a noVI colecção que acaba de receber a 6-- Trajano -- 6 

ABATHJO? 
CIJidaclo! Você está se intoxicando I 

Os Este abCJfimcil/o que você sente de quando em quondoJ • 

devido é ar.cum...·k:Hina de #o xicos 110 seu organismo, Elimine 
esse perigo 'omando diariamente o lISol de Frudo" EnCl 

de sabor agrudo'le f C de e ffc iro revigoranle. Eno limpa 

Medicos Parteiros ~i!r~~od~~~~u~~ns~~:~;:~~;ó~:~~~~s~~.e:1~~ _q.uin:i.~! 
produz ir os resultados do foo_ 10 e 


as Mulheres 

Os btHJS ~rcdiC'os. P:trteiro..; :... ;..lt(·n~ ql!C o ;; n:ai:-i perigo~os ~ofrin\ent.)s 


elas lnulhe r('::. ~fi(l ;:-:~"'n1prC' (';;,t!:-:. !.tin:~ 11('1:l~: ('n!J~':f~ :: t(jt~:-'; c: intlall1a~'õt!s d e 

in1!,ort:tnt~s orgfu~~ in1e:'llo:->. 


mé~~ :~:r::;;~::~l~;:_"~':; ;:(-7,"'- , "lu "'O gr;,\'('" ql1e ,nuitas mulheres Um Ainven ~~ 
A yiJa .?..~:::. i1l1 (: \nn j nfeT!F1 ! BELGRADO, 2:1 - Gl'an- quais se acbava um repre-
Para e\'itar c trai ar as Ct)!1geS(Üf'~ C a s influll13,çt1Ps internas. e todos diosa manifestação da juven- MaIs de 2.000 jovens en' l sentaute da Juventude bul

estes tcrriY.~!s !.~i~[!· il n," :11o:;. ';,I::e Re;!.!i/ador Gesteira SCtn denl.Oru. tude yugoslava em pról da chiam o amphilheatro, o gara, fez uso da palavra. 
Rt'g.;t!ac'ol' Ccsteira (:\"it:-: e 11"at:t 05 pad(4cilnentos ll('iTOSO!-'; produ7.i defesa e da integridade e pateo adjac ente, o hal1, as I Por várias vezes, a França 

indllpendencia do pais con- escadas e as várias Bulas. foi lembrada e delirantemen
d08 pelas ]noh."'~'ti:i"; do 'lacro, a. a8111:l. ncr':osa, peso, dores c coliC:1:; 110 tra qualquer amea~~a do ex- Foram installados nlto-fulan· te ncclamada.
\'eI1tre, a5 pcrturb.... !,. • • doeilr-s il tnr' truaçüo, a!lenlia, pu.lidcz, terior, foi promovida ontem tes no recinto e nas cerca· «Nós jovens,-declarou um 

á noite, no grande ampl:i- nias. dos ol'lldores- não tolerare~~~~::l~:~;~t :~~~~'~';~',:::~;~ i:~~;~~.~:d~~ ;~~~~:~.~~i:;':::i7:~~,1~;~,,~~~~jp;~~:~ theatro desta capital, sob o A deftlsa das fronteiras. mos que, sob o pretexto de 
Çflt;S, (,pre;..~üo na peito ou 11 0 coração ,'suÍoc:1ção, ialt.a. de ar, tonturas, patrocinio de cêl'ca de ao o exército yugoslavo, a luta neutralidade. nosso pais, Ileja 
pe~ü, ('(..!or c d .1fCS de cn~Jt'~'::t . I..l0ílTleu('j,.. nas pcrnu.~·, enjôos, certas organizações políticas, pro- pela paz - por uma paz levada a uma posição que 
coce:T?~~ , ccrtn. ~ t u . , pon.t.acJ:ts e dores no peit.o, dorm; lW.~ costa~ e nas l'iseionais e patrioticas honrosa entl'c povos livres - não seja a das naçõe8 que 
cac.1c!!"2.!. , l~a11.. a. tll! aui:l!O P!!..:·~ [ :"';:1,,: 1' qua!q'!.~C'r traba1ho, ( ~:~nç~~çns c toda~ A palavra de ordem foi: - 11 unidade da juventude defendem nossa causa, de· 

.Unidade da juventude para yugoslava, o acôrdo sen'io- fendendo a sua-. as pcrlgo,:;'l,S alt('~'~~Ç'~~ l:~ da ~at1dc c:lt1~;a.d ns pelas conge;t/~Il' ,~' e infb.maçõcs R deresR do pais». croata, foram muito accla- Acima da tribuna, estavadoutr-fn. O sr. Dragoslav Yovono- mados pela multid~o vibran uma grande faixa tricolor,
Reg!dcdo,:' Gesteira c\' i:,a c lf...t2. c'st as congestões c !r.f1mnaçües desde vich. reitor da Universidade, te composta dl~ j" \' U1S de ood(l se via a segcinte ins

o corncço. assistiu á solennidade, assim todas as condições. cripção: Não cederemos uma 
Re,'!. ;tlCldot CE:steira (,"'dt:-\. c tr:u:1. taT!~bent as cOlnr1ic.1ç-õ(':.; internas , como os represl>ntantes dos llma dezena de oradores, pollegada de nosso territo

que süo ai!!u:t 1:'lU1S i'eriJ!o ::;a s do qt.c n~ inflanlaç'üe~. p_a_rt_id_os_p_o_li~~~~: ___m_o.:.ço_s. e moças, en~::_~:~_~~: :. _ _ 
Con~ecc hoje l11eSlno 

a USélr R cgu/udor Gesteira 
...- ......- ......_____""'..._.....""""__......________._00,/) 

Irmandade do senhorIl- 
Jesus do Passos e 


Hospital de Caridade Não ha 
 FERIDA que resista I
ELEIÇÃO 


Devendo proceder -se, I! I" uso d. 
 I
de Maio proximo futuro, á 

.0 

eleição dos Consultorei que
terão de servir no biennlo de ~~h~~Pa~~~152~S!~u!a~ 
1989 a 1941, de acõrdo com ulceras antigas 
o que determina o artigo 21 Não eonfundir com a pomada commum de calen~dla_
do compromisso, convido os Exijam CALENDULA CONCRETA em todas a8 

Irmãos da actual Mesa Ad pbarmacias. 

ministrativa e os que em qual· 

quer tempo occuparam car Depositaria nes~~(!!~~~le~R:ârr~~~6 AGOSTINHO , gos de Dignidades e Con8ul

tor6s, para comparecerem 

no Consistorio desta Irman

dade e Hospital, no relerido 

dia 1° de Maio, ás 17 boras, 
afim de proceder· se áquella / I I 

eleição, sendo permlttido aos ,

Irmãos, que nãu puderem 

comparecer, remeUerem á , , I 

Provedoria suas listas fecha /,

das e aulgnadas. 


CODsltorlo em Florianopolis, 

17 de Abril de 1939. 


GUSTAVO PEREIRA 

Secretário 


15-1 10v-5 / .I 


~/ /'~I

81.•II~ IIIII 


CLINICA GERAL 

VIAS URINARIAS 
 I 

?. /Especialista em molestas 
pleuro-puhnonares (bron f FA(IL APANHAR UM~

chltes - asthma .- tuber
culose, etc.) 
 GPJPPE UM RESF~lADO. OU UMA 

Consultorio: RUI JQio Pin° 

lo, 13 da. 14 li. 16 ho,". PNEUMON1A 


. - PhOlll 159$.  MAS 'TOMf!tlOO O F'AMOSO 

Re.idencia: RUI JQio Pin

to, l ' ($obr.}-Phone 1214 PEITOM. ttANGltO Paor9~ 

NAM KEI QUE TE~tí(
11 

e mais ..,~~~ .. ' . ..~s e"criança .ArtiGOS ,de .inv .. .o . ..P·~o, ~~~'lt.o~~~s., .. ~elJ.ho.r . .. s, em" maior 
-,~ - . Vcm.adO ·80rtimenlaBCI CASA A CAPITAL =========--===== 

~"'~ ;;. ':);Bb.: êon"lh.Jro M.~;i;':;~ ::,, ~8 ' '- .'/ Filial --- Rue Trajano n. 1 
<~_~ - , , ;\>'J '''' ~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terça-feira, 25 de Abril ae 1939 	 S••~im~"~~$~~~~0~~"~wM"~""~""""""""""""""",,,,....................~.......................................... 


«O ESTADO» II 
OS jô~~~8e~!~~c? 
paes de domingo e se I

gunda-feira 

Está definitivamente assen

tada a vinda do valoroso es
quadrllo do Hercilio Luz a 
Florianopolis.

O «Leão do Sul» deverá d~s
putar duas partidas, sendo a 
primeira no proximo domin
~CJ, contra o «onze' do Fi- 1---=7;'!'5':':C--------------~1'. 1
gueirense. 

m~d~r~~a f~~~~~nt~,o~s ~ul~~~~ REPRESENTANTES E VIAJANTES 
junto do Avahy, campeão, Fábrica de Folhinhas, estabelecida há mais de 40 an
da cidade. jnos, sendo uma das maiores do ramo, procura vendedores acli-

Ambos os embates .estão vos nas capitais e cidades importantes em toda" qualquer lo
sendo agu.ardados com mten- na do Brasil 

ao ent.huslas~o pelo. mundo. Negócio serio lucrativo e de lacil diffusão. 

esportivo [Jorlanopolltano. I Optimas condições Cartas dando idade, referencias, 


Technico15 estrangeiros: stÀ"C/p~&n~~ação de Vendas: EDUARDO, Caixa Postal, i~~I
para dirigir a Escola , ___________________ 

Nacional de Educação 11 I 
RIO, 2r~Yâ'i~:\'êrno Fe-I Siemens Schuckert S.A. 

deral vai contratar para a 
Rscola Nacional de Educação I Materiais electricos em geral
PhYlica! dois technlcos nor
te-americanos, sendo um a 
para bola ao. cesto e outro para o athletlsmo, nm tech
nico japonês para a nataçãO 
li um technico inglês para o 

Iuteból. 
Tambem O esporte ar
gentino ficará sob o 
contrôle do Govêrno 
BUENOS AIRES, 24 - Foi 

assignado um decreio desi
gnado uma commissilo para 
estudar ás ac!ividades espor
tivas e a cujo cargo ficará a 
redacçao de um projecto pa
ra a criaçao da Directoria 
Ueral de Esportes, que cen
tralizará todas as questões
referentes aos clubes e ~uti
dades argentiuas. 

O Santos empatou na 
Bahia 

Rio, 23 - Disputando sua 
primeira partida na Bahia, o 

-< Santos, empatou com o Bo
tafogo por 3 X 3. 

Querem pouco os 
argentinos do Boca 

Juniors 
RIO, 25 - Encontra se nes· 

ta capital li ilr. Be1miro l:Iot
to, um dos dirpctores do Bo· 
ca JunÍl,rs, de Bupnos Airl's, 
(IUe veio como emissurio 
daquelle clube, para buscar 
Gandula e Emeal, jogadore. 
do Ferrocnrril contrlictados 
pelO Vasco e que tiverlim (l~ 
seul .passes> veudidos ao 
Boca. 

) O emisssrlo do poderoso
clube nllo pretende soment., 
Inar 	aquelle dois jogadores. 
mas tambem Tlm e LeonidBs, 
já tendo sido feita a .ate 
uma proposta phantaatica. 

Ultimas de toda a parte 
ü ATACANTE Hugo está em 

négociaçoes com o S. Chrlsto 
910 para a compra do 'passe

'\ livre. 
O V ASCO é o clube brasilei 

ro que tem maior número de 
prolissionaes, resultando um3 
folha de pagamento bastante 
elevada. Tem contratado varios 
«ases., mas, tambem, muitui 
«bondes-. Agora, vai dispensar
Serveltl, um atacante uruguayo 
que actuou em Genova, pelo
qual lhe pediram 100 mil liras 
pelo «passe •. 

Servetti voltará para o seu 
pais. ' 

O CAMPEONATO inglês de 
futebóf decidiu-se sabado último 
em favor do Everton, que ficou 
com o tit~o;d~ u mpeao ja In 

~~t~r(:~~=~~:;'~i~Ott Íllti 
pr~~~~~~t;~~,~~! S~ ~:~f~ 
a trGéa.~' Zarzur ~or J~!_~~_dyr. 

~J (Isa Electrica 
vende medidores e 
IrI~talla os «qu~dros.. 

Vinhos Aleatico, Tokey e Rie5!ling II 
Classicos de fama! 

Productos da grande marca Cruzeiro, de I 
Luís Michielon & (ia. 

A I
Distribuidores: S. T. ATHERINO & IRM O 

F L O R I A N O P O L I S 

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

Installadora de Florianopolls 
R Trajano, 11 Phol"le 1674 

510' V 109 

~~~dli~~~~~~~~ii.iiiiii••~~~ \I 

Obteve resultados po
sitivos e b'rUhêJntes! 

«O abaixo asslgnado, Doulor em Medicina, 
Dlrector da Santa Casa de Caridade, desta cldad~, e 
médico dll Brigada MiIltllr do Estado do Rio Glande 
do Sul, IIUes11l haver empregado Innumeras vezes, em 
sua cUnlClI de Hospital, privada e militllr, o enerlllco 
depurador-tonlco do sangue «OALENOGALlt, fórmula 
de 8eu eminente collega DT. Frederico W. Romano, 
colh2ndo em todos os casos em Que o prescreveu, os 
mllls po~itivos e brilhantes resultados. 

D. 	 Pedrlto, Rio Orilllde do Sul. 
DI. HENRIQUE IIISUITO 

(Firma reconhecida) 

O atlealado acima, de Ineslimavel vlllor, olte
recido por um médico de 11110 coocello, que alflrma 
h<lver rec~ilado inoumera:s vnes o depurlllivo «OALE
NOOALlt, colhendo 011 mais posiJivoCl e brilhantes te
sultado3. b~m póde aervlr de gula aOI Syphllllicol!, os 
Quais nCio devem u~ar remedlos que slio mérol pal
liatlvo/!, e alm bU8corem Ilquelle que mais garllntill5
lhes oflerece, e esse nôo póde deixllr de ser o «OA
LENOGALlt, unico que apreseola provaI! lIlI mail 
convincentes do seu grllude poder e da sua assombro
l1li elllcaclD. 

NÃO HA DUAS OPINIÚES: para Syphlllls, 
Rheumathmo, Mol€atlas da pelle ou dM que allo de
rlvadlll do Ilõogue Impuro e de fundo e:scrofulollo, só 
devll-se U51>r o depurativo «GALENOOALlt, do no/ave I 
médico lD!!,I~l!, emil!enle caplrlll!s/a em Syphlllls, Dr. 
Frederico W. RemllOo. 

JaO (JORTEI lLCOOL! 

Encontra-se em todas as Pharmaclas 
do Brasil e Republlcas Sul-Americanas. 
N. 50 Ap. L D. N. S. P. - N. 963 

CaFé e ResbtUf$nte S. Pedro 

VENDE SE a parte do estabeledmen O advogado 
_ to que se refere ao Res José Aceado Soares Moreirataurante, inclusive a CG I
Qommnnlcll aos lenll cl\ell/es desta clIPltll1 e do Interior zinha, bem apparethada e hygienica. Ponto optimo e bem do Blllldo que COlltlOUII 11 exercer lua prollado perante aafreguesado. A casa está garantida por contracto a longo 

prazo. 	 Tratar no mesmo estabelecimento, Rua Felippe Côrte de appeUação 
Schmidt - I 

141 v-9 I- 

~~.~U~6:L...Slit.';'· Dl:: ~i,ri'.::.r.~·c::::)S 
Ei!s!._·,L~J:E.~jJ:.2 

A.;\.(;: #:..0 ,'o 
S:i1'_ iL: .•_to ",,: c,/c,'~, 

:-rf: .:'t~l~t-í.iS 51:r ;;~ .• 

?e.is. presente, -Gomo lii:-v·,t.·,,-· ;io.' ·t""v,,;~ 
~~n:::S:,;:.~l';7.';;:,s~ri~~ t~;t~;.:~::~~~~~ (;j~~'~~ ~lCJ:',~IHBr~~:L2 /j 
~~~,~r{;V~iG~~~~~oD~e!~:;~~?\~;, ü~ :~;~~,,:~:,;s;~E./.~ )::1 
"OU, ~,l.() aato1.l l"eal1f1ando o 1 .• ""':00, "s 1;.3: e.J.U1.;:.!;:io <:01'; ,--I 
p!'v~rrr,~A!rC03 BRA3~.t, (1(0 sua .t'a;J::'ics" ão. . ~ 

lJ1·,:'e~J,.,1 )!e~cc;l:i~::;~a:is;:iTerc-:10 ....;;6 a de.ta: j • .! 

-Z:~~~;~~~ink~;~:m~!~~'o;~~~st:~~~O~i~~:2~'t;r~!~~;~o~~~P~:~~';:j 
ilhuIU .,furo,. ou talti\':l. 	 ' 

Est.es· :i?llaiilnatic,;)~ ,;áp..cox'rCl!· ... u os Estc<d'O$ 
df)Í~.Lo:GralldfJ.:(}.~:suJ;.,l'.a...at:t~, ;,:ita • .catl'il.l'1.na., liI:Vl"~ ' 
~od.e .. J,6.l",e~I'o:;. -Di;,tri:-~o..!ederal, .··E6p~ritoSan~~" -'. ," 
S.ilO i'aUIo • ~ia. . : -- ~:_ ' , 

I A Feita de memó
ria e a Feita de 

FosForo 
O público atribue, empiri· 

camente, a falta de memoria 
á carência de fosloro. De 
cêrto modo, essa concepção
está comprovada pela ciência. 
O fosraro desempenha, re
alm!:nte, importante luoçllo 
no organismo. Da carência 
loslórlca resulta não só a per
turbação aludida como Inllo
nia, irritaçllo e irascibilidade 
nervosa, decol"rentes de ver
dadeiro deaequilibrlo humoral 
e que se torna difícil expli
car em poucos palavras. O 
losloro desempenha importan
te papel como ativador do 
metabolismo. Basta restabele
cer o equilibrio quimico doa 
humores por meio de um pre
parado de losforo, como o 
Tonoloslan, para que de!lapa
reçam, como por encanto, to
das as manifestações morbi
das. Com duas ou tres Inje
ções voltam as dlsposiçõei 
gerais do organismo e o con
tentamento de viver. 

Perigo no porto tiO 

Havre 
PARIS, 23 - O porto do 

Havre acha-se coberto por 
espessa camada d~ oleo, es
capado de bórdo do .Paris», 
lacto esse Que representa 
grave ameaça á nav~gação, 
devido ao perigo de poder
olao incendiar-se de um mo
mlilnto para outro. 

Dr. Âugusto de 

Paula 

MEDICO 

--laelcaSH ..,I.ru
Putll 

(ONSIJLTORJO 

RUI Victor Meirelln 0_ 26 

as 10 1/h da 2 as li bar.. 


Tel. 1401 

Ruldenclll: Vlscond;e 01110 


Prelo. 42 - Te!. 1M5 


----

V ende-se ~~~:~:~o:~ 
lote de 6 casiohas, todas cons
truidas de tijólos, nos altos 
da rua Ruy Barbosa, proxi
ruo 110 Abrigo dos Menore8. 
Informações com o proprie.. 
tario, João Carreirão. 
18ç 10v-7 

Quer ser feliz ? 
Em negocios, amores, ter sor

te, saúde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao pro!. Omar Khiva, 
Caixa Postal, 407, Rio de Ja
neiro, que lhe indicar;!, o meio 
de obter triumpho, prosperida
de, fortuna e saúde. Não hesite. 

GAZOGENIO 
O Caminhão .DELHAYE. 

venceu o concurso promo
vido pelo Ministerio da A
gr�cultura (Categoria á car
vllo vegetal): sObre o percur
so Rio-Curitiba e volla, Rio· 
Bello Horizonte e volta num 
total de 3.150 kms. eflectua
do com carga maxima, este 
caminhão estabeleceu a me
dia horaria de 40 kms. gas·
tando apenas, para todo per
curso, 150$01)0 de carvão de 
madeira! !! 

Catalagos e inlormaçõel: 
G.HARDY 

Edificio «A Noite» 8ala 
I.3l8-Rio. Tel. 233649 

ma.. li JIID081 

I!fD.!!.li.. 
OlULRORTONICO.1 

O- r.1I 
BrwcWllt. 

para oa mesmos. ta..... 
~riço.modicos. 	 ......... 


Dar ....... 

Ru. Joio Pinto, 1.4-	 ... ,.. 

A,ente 	 '.......... -"- ..
Se"IOO lrar.IlUdo vendedor em 	 ftIIIO tuoeorADORoberto OliveiraFlorlanopolla' .- O 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:fD.!!.li
http:catl'il.l'1.na


__ 

4 
1W<ibI\·""""'"*"tic== .64 

Fundada em 1870 Séde: BAHI.A 
Seguroa Terrestres e Maritimos 

Capital R~!Hu.do R~. 9.000:000$000 
C l'pi!ill ~ Rt'r.~rvlli~ R',. 57.000:000$000 
13 ~l! e d? NIZ ( ..' ~d lo~ t !. "i":IC~.) Rs, I(i.05":iÔO$749 
S~, gu !'f) ~ cffcc !uls:in~ ( ' 111 ;Q;.,7 i?:" !{.169.67'i:15-l$8M 
R«(';~i!t . , 2m 10.17 R~. '-2.fl35 :~ll ~090 
S~llle!ro~ p~. fI()~ em 1037 Rs. ~, 797 :õ80$OflO 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territo rio nacional 

SUlcur!,\~1 110 UrllFuny. r/~gllj;,d:) '~a .J" nvulo~l e I?~vrt-
3tU:r.;Oi:;·!t ne:~ (!i1n~;'rci~ d.i :!Hk~ diJ Amr.rlcLl. 


BmCl'1I e A1r!c~. 


Ag~ntêz em floria r,opolis 

C A roA P OS L() Bo & (ia. 
RUA FElIPPE SeIlMI!)T N. 39 

C. tw:a PI'sta/liJ·· Te/ep/UI/1I 1083. . Emt. Td. 'ALLlANÇJ~' 
Escriptorio6 em Itajahy, Laguna e 

Blumenau. Sub-Agente em Lages
12-1') 	 _i-------.. ~..·.. .......··· __.... _--·- - ........ ...... 


I (arl~~iZ,~L~~:!!~LI~·A. 

FEíH.Í'i cm: B~Um ~lli.>U, CnJZd Ul do Sul, Lages. 

Lug:l1na ", S. Frn,Dci:w o-· Mostrud'í.o em l'uoH.rão 


REFRIGERADORES ELEC'fRICOS 

Vendas em presta~õ~~-- (ii~~~tia" d: 4annos 
DOIS !no(te/os (de 90 fi de /20 litros) 

tlmbo~ df. um1> t ';':H>(1l111" :l<Ult''', h,;,,:)trme, pol!. em 24 
1I07M tOIl" Ont"-m t'\(!n ,:,:! ~lleIW'; ~.; cr.i ri;!o do !lU\! um 

f~rro de ;:f1~OllTm ll f ' ~m ~ h>:>lef!. M ~<!rvfç(l. 

Mantemos (Im depósito loda r~ as pt\ças 8obr(' 
8aleDt~!I_, ,e mesmo mecanismos completos. 

Bm~'cuo8~ !,til; d~&lmIlDlo. 08 proprlcll1r1oá .r.\o oflU· 
dld!)a J mmcdlrttAmcn!j.l!IDi Dccaaldade: ,~~c !J!mlafCDl::.::-.:.=.o~ &:"p:-:. C:,~=rlJ: de ;:.:;: 

(Ferra.'a iUemãJ 
E' o unico for ii fic<lnle 110 

mundo com 8 elemento! 
1001<:0<1: Pho~phoro, Cal
eio, Àr:;eoléllo, Vill1edil t(., 
etc. C::.ítrl o :~~u usn r,o 11111 
de 20 dii1!, uo ; a-~~: 

l ' --- Le'ile.:llr!Ill(~n~(! {:t:.~1 
,jas fôr~p'~j e vo l ':~, Jr~rnf(~~'J" 
t. do !IPpc:\Ite; 

co~~~1~:~81~.~:.rd~r~~:!!J~ Pc~: 
bCÇll, 11l~:lm:j!~ i! ! le, vü~j8' 
mo; 

je~~~~~~rr:;~~:~; ~ ~i~B~~í .t;:: 
magrr.::'t! {u ,1t; ~,~':b8 ~ :Jf 
~el ;) ~ 

4' - A 1. .!. n~ n (Í~ f;!!.~I (} 
l1&r:nud(J (ü: t o 3 iH!)!; 

i O St:.ilflf.1CtK'\Í é u~na u·~ nrJ ·· 
I de:; d:ilt~btrl'~ ed::nt~fiC8 .. · 
\. OpltlláG (\ (. ;lr. MSll<lf.'! St're' 
I i~t t1~(>'; '~L'r ;i 

I ~T~V~~~~rid-:'~:' 
mesmo de máo 
caracter, ecze
mas, espinha..I, i:,1I~. hJ.~e.".~ 
nhoras (contra
corrimento., 110· 

re. brancas. 
etc.) 

G Y 5 A 
'=~~ié~.~~~~~r~~f:d~~
ti GOMES,'" 

1~~;;;;;;:;;;:;Pn;;;O;;CO;;U;;!IO=8=;;~lf~Ci~:..il~{~J;~Ool;i nto , I IArmtr~. ·Ph7.;~ 1~~~a ró'l 

n~ [H. ~~~lnn 
Uni miilnh~~Y 

GOTTSMAM 
f.x ~ chefe de ell

nica do 
H08pital do 

NUer)lbel'g 


(Prolil, L. BUl'khardt 
() E. Kro-utBr) 

Espedalisl.a CtH 

CinwfJia Om ai 

Alta cirurgIa, gyne 
cologla (doenças de 
senhoras) e partoa.

Cirurgia do Bystema 
nervoso e opm'&Qões 

ele pla@tlca. 
COD;~lIHorlo ó rua Trala

!IIJ, 18 (dea 10 Ói!o 12, e 
d~l '" lb iÍs 16~) Tdz· 

phone - 1,281> 
Rec;i.denc!a á rU 'l. Es
teve!,) Juo1or, 20. - 
Te,lephon~ --- 1.131-,._-_.._----_.~ 

Or. BulCla Víanna 
-o-

ConsultorIo é Rua 
JoAo .P1Dto u. 18 (so
brado). Con!lultas da 
1 Ú 3 horas da tarde. Aos -pQbres -
COÍl.Ulla. DO HÓ3pt
tal de Cutdade.. lU 
8 bor.. ela maDbl. 

-,--_._-----~_._-------........-------_. 
-t:LOYD"-- BRASILElRO' --(, 

lSandalias"PATRIMONIO NACIONAL', 
LINHA ARACA.J(J/PORTO ALEGRE (Para o Norte 

no Sehharlo, e para o Sul na qUllrta (eira): .COMTE. AL· de tiras 
CIDlO-, .COMTE. CAPEllA», e cANNIBAl BENEVOlO». , para verão 

UNHA PENEDO/ LAGUNA: .MURTINHO. (l «MIRANDA» I 
LINHA RIO~~1trY;Ô~L3~i~t~~~I~ASCIMEN1'0.. I CALÇAOC)S 

FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES ESPERADOS: 
PARA O SUL: 

TUTOYA : dia 27 do corrente, para Itajahy, S. Fran
cisco. Angra dos Reis e Rio de Janeiro. 

COMTE. CAPELLA: dia 28 do corrente, para ParaDa' 
guá, Snntos, Rio do Janpiro, Victória. CBr&vella~, Ilhéus. 
S. Salvador. Aracajú e Recife. 

ASPIRANTE NASCIMENTO: dia 7 de Maio, para Ita 
jnhy, S. Francisco, Santos, Angr's dos Reis e Riu de .la 
Il ei ro. 
PARA O NORTE: 

ANNIBAL I3ENEVOLO: cti& I' rle Mltio, pllra Hio Gran 
de , Pelotas e Porto Alegre . 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

elA AOS VAPORES DO lLOYD BRASILEIRO. 

.--.o,",",. ' '''''''.. _. ~-~ . ". _ ..~~. J~ I lIü' Iü 
H. c. DA COSTA --- Aglclfite 1 ........_..._.._..._ ...__._ .......-.._ ._.. --..---. j D~põ.;to : Rua C M.f'4, 39 


~~e~~sS~~nt!~!~nte~"! ~!~rpia~I" ~~~o.q~pm !-.~' 
seus productos em todo o Estado de Slio au o, pll r In CI'· ·~~___e_~r..· ,_,,__ 

mediu ela n08SIL orll8nizaçiio 
RUL -- Representações Unidas .Limitada 

\61 Puteo do Collegio, 3 - c' ~ndar - S. PAULO 5V-2 

PRECISANDO DEPURAR OSANGUE 
NAo faça experiencias I 

flme si: nlXIBDf 106UftlA 
DI Pharm. Chim. - lodo tia Sl/~a SII.,ell'a 

''1 7, Combat. I SYPHILlS • o RHEUMATISMO 

' ,~~ EM TODOS OS SEUS PERIODOS I 

60 ANNOS DE TRIUMPHOSI 
UM O SEU A'fUSTADO NA VOZ DO POVO 

REPRESENTANTES 
Firma distribuidora parll todo Brasil dIA conhecida ~Po· 

mada Milllgrosa », procura representante nesta pl'aça I' 'u , 
tl'88 do Estado. J~:lcrever parll .RUL. - RIlJlresentações 
Unidas Limitad /!, Paleo do Colleilo, 11 .° 3, (6.0 IIndllr) . Silo 

Paulu. 
162 5v-2 

Pedro Mayvorme e 

Lucia Livramento 


Mayvorme 

participam a lodas as pessoas 

de su.s lelaçõeç e paJenles 

que sua fllh ! EUNICE (onlra· 


ctou cdsamenlo com o sr. 

HENRIOUE JULIO BIANCHINL 


I 

·Henrique Bianchini . / 


e Teresa Bianchini 

parll<lpam a todas as pessoas 

de suas relações e parentes 

que seu filho HENRIQUE (on
lIadou (asamento com a srlta, 


I 
EUNICE MAYVORME. 

'~ 
HENRIQUE JULIO 


e 

EUNICE 


.... ;.., confirmam. í' 
In sao José', 15·4 1939, In 

Móveis 
Por motivo de viagl'm, vrn

_...._._-_._ _.._-::.;:-;..-::;-::;-=-========:=======~ l~e:~~~ji~c~~~fetad~àr:~;::~J:~ 

Dr. Jo"qu".m
U 

Madeira Neve' 5 

Medico - Oculista 


f'ormndo pela P/lculdllde de Medlc:lDtI da Unlvtrllldade 
do Rio d~ llDelro 

Trat/lmenlo clinico c Q::IJ~f':'l de toda8 llII mole~tltl~ 
CurlO dc IIP~tfelçoamcDlo Da cspeclalldade, com o Clr. 

P~ulo Pllbo, DO ~rvlço do Pror. David SODIOD, DO Hal' 


pilal da PUDdllçlo 0Ilffrte-Ou1ul. do Rio de Jfln~lru 

Cempltlll opparelba",m para cUIDa d, aua cspeclalid!ldc 


EleolrlCldodé M6dlca"CIIDlco O.,al 

Coôallllas dlarloll1011 daa 16 6s 18 


de todas 	as 
qualidades 

TAMANCOS MEXI

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Cintos - Chinelo! - Bo
nés - Luvas, etc. 

Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
de Calçados 

'.l BARREIR05» 

; ~. lho0U.'DUXI 

;COtl~l:II,.tQRfo RualOllo; Plàto 7 aob. Telepb, j4116Siío~~ '\Tolé, '2-. - 38 
lII8IDDICIA: ... '-... lImft ., ftLa'B. IbI 

14. ".- ~ 

visita e 1 de jantar, qllarto' ·c cr', · 
pa. Tudo em perfeito estado. 

r5ê(E~t~;~~r'Ráa~il~a C~~~I~~),rn·. 

I:-~__ . -._._,----_....!_e.~"'" 

Benjamim Getléli::h 
e Ondina Gerlach 

participam 1l00L i!~il. p._ 
rentes e pessOIIil :dil lUa. 
relllçÕl'8 o nas•..êl.IDODI.O 

d ' i 	 - ~ -- I 
! {J;~Lgir ~~~~ 
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o Estr:ldo 'rGONORRHEA (HRONICA :.G~••••e••••••••••-•••••••••••-••••-••• 

I N'ONt~:i'!~rii ~U~I~~~~J':~F~d~~: C~~O~· =. (mpresa Nac ~e Nav "HlBpc~eu a'Diario Vespen'/tso I M;:~Xlm() slg!i.lo. '':ana pare.: _ • 

!CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO. •• . • 
R:ll~a~~~~ ep?u~~c~~a~s' I --- --.- - ---- ; Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores ccCarl I-

Tel. 1!l22-C%. podei! 189 .. Hoepcke» e «Anna"; unicamente de eargas com o vapor «Max". 
I e.. _ ..- I 

A35IGN .~1 URA~ I
Ns C.p/II": • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS I 

~:!f~e = •• Linha Fpolis.-Rio de Janeir·1 Linha Fpolis.-Rio -de Janeiro Linha I"lorlanopolis - I! ~ 
Y&. ' $COO i Escala ltajahy-S. Francisco I.agllna. 
Numero-avul.6 iZoo ' ... e Santos. - escala São Francisco 

Transportes de passsageiros 
=-~ItreNo Int"/c, , =:: : e car~as. I Transporte de cargas Transporte tle çar... I 
Trlmeelre tll$OOO • Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete -Max' Paquete -Max' I

• -Anna. • 8 ' . 
Almn_clol med!anle cODlrftcl" • C H k 

• :A~lna.repc e· : ~~ dias 7 e :!2 dias 2 e 17 

o. ::~:!\':r~":~,~-!~vr~:~ICIl ' • Saida á I hora da madrugada. I 
_ Embarque do Srs. passagei- Saídas ás 18 horas p. m'l Saidas á 1 hori! lia 

0\ dlrooçlo n&o ae reapoosabJIII8 , • ros até ás 22 horas das ves- madrueada. 
peIO.~I~:aI~~~~. nOI • peras das saídas. . ' 

AUGMENTEM SUAS Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques alé erdens de embarq.es até -

I 
VENDAS ENVIANDO ." 12 horas das vesperas das ás 12 noras. I ás 12 das vesperas ·I

saídas. das saídas. 

Fausto AS ENCOMMENDAS URGENTES : --- __ o : 

asialico ·vl A . CO.....__ 0._ : Ob5ervaçõ~s: ~~eta~S~egJi~~lt~e~;re~:~?~~:~' d~O a~~~::~à~ri~e ct.:acc~:~ C 
o mnrajab Baroda, _ " _ _ • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. •de 

que morreu rçcentem6!nte em . • -Rita M;~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito p~IO trapiche sito • 
Bombaim, depois de ter rei 

.. Para mais informações, na séde danado 60 bnnos, era um dos Svndicato Condor Ltda. Agentes I. 
soberanos maia poderosos • Emnresa Nacional de Navegação HoepckeCarlos Hcepcke S.A. Hua Conse
da lndia. A fortuna que dei' .. á rua Conselheiro Mafra n.· 30. •

lheiro Mofra 35 Teleph. 1500xou é Incalculavel e a sua 
biltória tem qualquer coisa •• ;{í}(f1~~tiiI~*i~~.fjt~•••~("lll@rtA>.~~$••••••_•••" •• 
de fabulosa . 

O seu predecessor no thro
no foi desthronado pelas au  ._______.__________________________ Cumprindo uma 5a. J:~is:~g~: ~::~ria 
toridtldes britanniclls por ter 
tentado assassinar o Resi 10a. CIRCUNSCRIPÇAO DE RECRUTAMENTOLiquidação da firma promessa
dente Geral inglês, ministran

do-lhe pÍl de dltlmsnte num 
 F. Villen & Cia. TIRO DEF1GUERRA N. 40Damoa pubJlcldade. pelo loter6•.sorvete. <Para succeder-llle 

loi escolhido um rrimo de 
 se que pôde represeot". para mul- - orianopo1is 
doze annos, que vivia mise A MUSICAL ~~~t:~~@~i:~~~e~~~e'd'/c~w~~n~: Avisamos a quem interessar possa que a Escola tlt 
ravelmente em uma cabana. . -- Freitas, advogado no Rio de Ja· Soldado deste T. G. funccionar :í durante o corrente anno, os-
O novo soberano não sabia o l! qu id,;tk (!.~ flrmll F. Vilh~!1 & CICl., dlvidllmeõlle ne!'V'~nbo com a presente cumprir tando aberta, a matricula até o dia 25 d~ste mês de !,-bril. 
lér nem escrever. euloriZlldo pele M. M. JuiZ d ·~ DlH';o da I' Vara, convida ~ uma prome"8a que é a dlvulgp.çlio DOCUMENTO EXIGIDO : Cerhdão de nasclmente. 

Educado na Inglaterra não r.dos os illte~c~ 5d;' O:! 11.:1 c.:.m:.>rl! d~ aíÍ\'o da men.::loDlldll flr· do mola pela qual me sarei de IDADE : De 16 annos comPLetos a 20 incompletos. 
tardou em manifestar exce· m3 d (jr,re$~cli.':r€tn s tJ ~.;; P i OpC3U.!' . horrlvel. solfrimeDtos do estomago. PERlODO DE INSTRUCÇAO : As instrucções theori
pcionais dotes de illtelligen D~_ :lId doI ~ em d<dn le f( : r~nl ri?s t ~ bel ecido5 lI S vet:!d/l6 deF:~~·~tlyo~~~~~~~;~~e°ti~~:~!~ ;ase prátim .terão inicio. a 2 de M~i? pro v. e termlninarão a 
eia. Viajou muito e quando de lodo o eS![;Qu ~ 6 (ju i' lqu"r ;ü l efe ~sr. do. do me.mo IDa\. Ha multo que era ~8 de ~everelro de 1940, e serão nllnlstrada~ ás 2as. , -4a,. e 
regresleu ao seu pais ordc  Em s ., lt õ l ~ (j dJ de um" I l q Uld ~çiio , 08 preços de veDo 
nau numerosas ~30 us ve o ~.(J i i . d~o~~~~~~I~~ d~"::tlV~~~~1I9d~:r~~; 6as. felT~~'F~aR~ÃÇ~E§1 S~~R~ ~ aM~~RrC(jL~ :pe1aera~a~:~~relormas. dl1 m~ ! s o s\. 8 DC~~iv~ ~

Tinha a palxlio do IrtUsto EDlre a!S mcrc "l! orl~ 3 à VCOd il e8tãc: ! "s!rt;rll ~ nllli~ de mllllu do esto~lIj~O', dizIa mlnba necidas na séde deste T. G., sira nesta Capital, á rua José 
oriental, que a sua ftlbulosa senbQra pe~uh7.hG". Veiga nO 58 (stand da FOrça Pública), todas as 2as., 4as. e '.s.mú~ ~ ca. corJa .~ pdrll i n s :J'um~nfo5 d hlE~80S ) f'I Ú ': !Cd::5, râdfo3 ~ 

' riqueza lhe permittia satisla· ro df,s 0 3 ",e u ~ DertcnCE.s, b,cicl"IG5 e l!eUIi pel'l'!llces, h 'lfrnÓnl . fCiras, das 19 ás 20 horas. 
zer largamente. O se elephan ( lia de vá rios " _nJ ó lllIOS lo: prêç:;s, disco s, ~pi!re lho ~ d:t rolol! A DlRECTORIA. 
te lavorito tinha um pestl · vioI~ !~ e ir;fiõ·ye rme!ho :: . móv'!:s e uteosil ío!, etc. 130 !6V-Hi 
do collar de ouro. No seu S áu lambem conviácd<'!; lodos os d~ve ,loreB dI! flrma 
séquito Ilgurava uma junta a ~~!dõrem 03 seus éébilo s, c') ma. ;:;; 0 ·j 6. 0 3 que 1111 l'os~uem 
d. bois cujo jugo era tam inslrumlolo!' p.,ro C;;D ~ ~r! OS iJ iJ em bus~á· lo3 medl"nle o pago· 

bem de ouro. E as proprias mento de,~s,-:s S E:tviç() ~ , ~Gb piO ~1 dI.?, liqlJ idi)d fl u firma. !ereOl' 

p.ça. de artilharia que sal ~ m03 ver«lidoll,
os me

vavam nllll deslumbrantes ce Fluri&D6polis, 3 de Abr!1 de' 1939. 

remonlall da cõrte, erem de CARLOS E. FREYESLEBEN
, Cré~ito Mútuo Predial !

___ouro maci88o._ ____ _ . _ •• 128 L!Q~id"lIk 15v-15_ __ 0 .0 ------------_._-- ...-_.. 


ALMANAQUE DO 

Clu{,e de sorteios d.«CI. II IIIHB· 

EBtA sendo distribuido mercadorias 
l ' aOI 88signantes do grun
-~\ de dlarlo .Correio da DR. CARLOS DE FREITAS 


Manhli». 

Faça, hoje, 8ua asslgua De lacto, vIvIa em cooAtaote te· 

tura e receberá IIquelle 
 ,lme: qu.lquer aUmeoto maIs lorte 

provocava-me dlspepsla, deIxava-me
magnlfico 'volume, repo Indlspo.to, sentindo um peao bor

aitórlo de Informações, ' Ivel Da bOCC3 do estomugo, uma 

contendo, ainda, Interes K?ia IC9upportnvel. 


E de certo poDto em dIante osIaIltel secçõee de lite males 88 aggrnvüram taoto que

ratura, história, elc., etc. me fIzeram pen"nr até que IInba 


ulcerh DO eatQmago. E Dia duvIdO
Para aS8ignaturas: milito de quo marchava pa", 11 01

MACHADO & CIA. 
 cera, poIs J& Iloh" lello uso de In· 

numeras especlllcoo, Inulllmente. O


Rua Jolio Pinto, I; mal aggrava·.e cada vez mais: foi 

FLORIANOPOLIS ~"g~:el~~eciod:x~~rl':l~~~~~ ~mllü: FANTASTICO ... 

xlr Clnlra. Con.alho aoooC)Olldo I 
(,ogo DO primeIro vidro comeceI a

P.rteir. leg.lizad. ubservar melhoras. O peso 00 e.. 

O delegado de Hygiene do ~~~~~Og:8~~I:re~:::f:' l~~a~~~ 


lIoresce, :te municiplo do Caça 6sppareGeodo, e, agora. depola de 
dor. on\ie há dois hospitais, a!gunti vIdros, poIIlO a!!lrmv que 

qu~[O medicos, etc. etc, e ne


6:000$000tlstou radIcalmeale curado. 
Para quem loUrau aaoo. 18(01nhuma parteira registrada, pro dOI, Gomo eu, 'natural que, veo

cur a uma parteira formada, que ceado o temor da publicidade, eu. 
queIra ali trabalhar, podendo, nlo beoltel em 'flr a pdblloo alte.· 

sl -quíser igualmeAte trabalhar 
 lar 08 b_DoIo. que me troue o 

ElixIr Clatr~ de Pochury. FoI mê• 
• 4 ,-no lflolpilal. Qualquer informa - li===z======;::::;====;;;;;;;;;;;;;;;;;;  1110 oma prélnle_ que fiz. E' _Uto


çlP., com o delegado de Hygie- aa.nto _remêdlo, gne -. realllltiate 

maraVllhanio t.....t.mento do. 'iDi~ 

,le8 dO l 'lateltloao e do eatomago. 
 MQltosP,emios meno~es:~;:SE 'p~;:; MiJll)ORE'S DE lUZ ta:;ld~c:t:~ia ~=~~~.e~':e a= 
poblloar -ôomo um ' ..rvl9C)" ·1)uma' 
1I1dade Rof(redora'. ' ~ 106 .... d. rreDC•• por Precisa v. :S.de medidor pàra sóa ·irI~ti.l. 


ciM.d..~. --:ID~~ ~~I~ltÁ~~é;pc,t'~is n~ ;I%~~~~~,~~~~ Q&iirto' p'r••I"si, Gllltllbui~ão 1$000 

~ ......, ,rao, SIEMENS, com absoluta larantla. porque AI~...c bom quarto par.
el. • .. e IDa- 6 O melhor. c...1 ou. aol/clto, Tr.l8r no 
to ~. COID O 874 oÇalt S. Ptdro., lUa ftllJ)9t H.bilit.i-v•• 1 In.crevli-vo. I 
cb. hh10 Aduocl ' rua loao R. Trajano, 11 Phone 1 Schmldl. ne I. 

t S62Phlto, I' (Hbr~oJ. .._t7 11....:1IO!I=._____________......;V_-...96_.....J . ... . ' ..-----------------
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o ESTADO, 25 de Abril de 1939 
... " t ti' nIne 	 • ! QJRr•• P _RI f5F-- . ~.a..""""'S6r.~.~ 

(" f"{f'l"\'l I
~C.::.:.t VÁRIAS I er H~r!~; lará I Última ~ora esportiva ' 

FAlEM ANNOS HOJE : 
à sra. d. Ylldh CCIIêa P,nto, espõ· Hác~~~~~~ ~i:~~r~u d~: 	 -------,------.:..------ I 

sa do sr 	 cap. SylviO Plntil da Luz ; cond iç~~es de> meio !lo- c1 Alemf.) nh3 como uma pomba sem Fel l:----- 
a sra. d. 	 Carolina Ramalho de riano\)olitaoo. do ponto-	 _ ______ Campeonato Sul·Ame- para commemornr uma re-

Mello, espôsd do sr . VICtor Ramos 
de Mello. 	 do commécclo local; de-vista a rtístico. e dei- I LONDRES, 24. _o· O reda- quanto á fórma, uma respos. ricano de Bola ao CestO tumbante vlctória do Avahy, 


lIcinia
a srlta. Soares Avila ; xc:>u li. nú 8 situação em I ctor diplo~aii co ~o «Dally ta a Roosevelt, mas, quanto RIO, 25. _ Perante grande o Germano vendeu ao Be
a srltõ . Magdalenõ que actnalmente vive- IHerald" dl7., em artIgo de ho· ao fundo, serã um elemenlo assistencia realizou-se ontem cker, por viote mil r~is, limaMaria dQS 

Passos; 	 mos. Com um optimismo, je' .No discurso que pronun- de manobr ,l diplomat!ca para lã noite a ' última rOdada d~ camisa de seda, velha, 
liuiçã, um tallto eXlIgge- Ic~tlrá no Reicl~stllg, ,na pro· quebr!~r o novo systema de Campe~nll.to Sul·Americano A' noite, elegan!e. e eu
rado, gab<lll clle os ele- xl:na sexta remI. HItler de. segurança eUl'opéa antes que de Bola ao Cesto. vergando a sua <sedlsca. de

o SI. Joao Büchele JunIor: 
o sr. Nabu<o Duarle Silva, con 

cei!uado aseole (ommercl!1 e elemen· ~r~n!~~r~U~ó~~i~~av:~~~ clarará que a .. Alemanha é seja concluido-. Primeiramente jogaram uru- sua !Dilo. cniu o Becker num 

lo de destaque da Ass. CommefCIal Rl' c tores artisticos. Nllo um Estado [Jacillco que não O redactor do «Daily He- guay08 e peruanos. Contra- maxIxe. dos diabos. 

desta praça; há dUvida qlJe possuim os ameaça ninguem, mns. ao rald. aconselha os seus com'lriandO todosos prognosttcos Termmada a danslI, verifi

o sr, Orbndo da Silva Conceição, notuveis yalores intelle- contrário. é nmeacado pelas patriotas It não sair da calma os platinos foram abatido~ c~u o IÔgro de que tinha 

lun«looarlo do Thesouro esladual. 
 grandes jlotl"n<'ia8 invejosa~, t' m que Re têm mantido com pela cont!lgem de 34 z. 29. Sido vlctima: a camisa rom 

ctuais, e a credi tamos flue tentam cerca i 11 por alll- a <convicção ele que o chere Com a inesperada derrotll pera se; haVia virado franja . 

~en!Jorlla, raça com que RCU n,,- que a razão de sua este- anças e, IlccôrdoR hosti~ . O R!emilo 0:10 desejA. bo.tt'r-se dos muguo.yos, Of! brasileiros Irado, parte o Bec!,er pa

mora(lO ''"" ch,péu RA),II,NZONL rilidadll ~ nilo apenas o Fu~h l'l'f (lirá ás pequenlls na- e, ~e 11. iSSO.. fô l' um dia ar- pisaram a cancha ostentando Ila deffazel' o neg6clO e tÔ· 

\'H.JA:-i'l'ES ::~,~~ut~Cllr;~r:~~~(J ~~~ çües que, en<l..1Iauto ~â() en r!ls tado, Ú contl'fl ri S1I'\ von- o titulo de campeões 6ul.a- pa log~ com o ~erm!lno: 

trarem ou uno apomrem!l tnde». mericanos recebendo formi - Nuo é POS8Ivl'l . Germa-

D~ sua viagem ao Rio, regressou ictercümbio meDtal acti· frente anti-a!emii, nada têm davel cou~!lg ração da a~Si6 " no ! . Eu tenho _vinte annos 


em compdnhia d~ sua exma. fõmifia. vo com os grandes cen- a temer da Alemanha e da ,~~_,_~~ !encia. 11., cIrco e vosse me vende u 

o sr cap, dr. Achilles Gallolli troa nacionai ~. 6il1l10, sua amige. ~ allind'l, li It!llia. Contrastando com as suas l.ma camisa podre! 


- Regr~S$ou do sul do pois o tambf' m. OC e ntre elles Ao mesmo tempo avisará tI' . uctueções anteriores, o .fivc» - ~ra, Becker - excla· 

~;i s~~;;hl:'~a ~~ma~~a~~~: :e c!'~ 	 ~~il~l~)~a~<"f~:!s~t;~~~,h~o.l~ dos os países que se junta · nficional jogou abaixo da cri , mou ImpertubllVtll. o Germa

h d I rem ãs demot)racias occidell- Oca. s e nrlo derrotado pelos no - eu te vendI um!\ cn
pa~._ : a Eme ;~~~o e:emréri~:,ls~a9UiU ho . ~:iV~'1d~~~;,UC:;~/l~~!I~~~ tll!S e, sobretud", a Russill argentinos por 31 !1 ao. llHS!I v<l lsa e .não ten ho cnl
;e para 1~:nv , lIe e S, Franclsw o eillmes e deReutcndimen- Sovietica, de que 8eriio cou· Nos últimos minutos, 08 pa q.ue "cs&e fÔsse t1nn~ar 

SI. Carlos da Costa Pere ira. dlrec:or t . sideratlos comu t..nrlo IItítU' brasileiros reacc!onaram es maxIxe .. . 

dd B'bl. Pública e secretário do Insl. (~('sc~lr/;:'~~~~reqU'~te~'~~: de frllllcaillente hostil á Ale- pectacularmente, depois de JAO ZIi'iHO 

Hls l. e Geog'. de S"flta Cdlhallna de POlP,1 ou literatos de manha e qlH~ de ....em esperaI' estarem pCI'dendo pOI' uma VIDA REl Cil 

_ Vmdo de S~nlos, acha-se nes uc ti que sejBm tratados dll a eôl' diUercnça bs.8tant~ sensivel. I OSA 

ra capital o ne~30 conlerrdneo 51. e l'\~~mdeens ej~~;)s tleitur tiO com os seus I: Ct0F. Devido ao vozerio ensurdece-

Jaão Fellelrd d~ Cunha. olhos a os outros secto- O disc ul'sO de Hitler será, dor da torcida, os nossos patri- FESTA DE SANTA 


res artisticos. FicamoH ,.,_~_~~_~~__H.~~ 	 cios perderam no minuto finat , CRUZ 
U8~c~~':pr~~'R~:,~\l~'iz'l>.~1. ~e\l uoivo 	 no circulo !iterario. Mes- ideal que symbo!iz'l o dO~ ~n~~~ali,;;eS! 1 d f ' Com o brilhantismo dos 


100 assim. é pogf.ivel nOR perpétuo Ilc ri do sent.i . Soffreu grave queda a o 'p acar» o, a IlDnos auteriores, tcrEio 10
rfllleça visflO critir:a parl\ me uto estlJet ico. seguinte, es tando citados em 1° gar nos diuR 1°, 2 e 3 de 


It garHÓSPI:DF.S lhe discernir as vel'da- Pre8ide.u a~t.lIalru,)ale Quando brin{'[n'u, ontem, os pOlltos do Bf~S,I : O a Maio "inclouro, Oli festejos
Estão t.o~pedadas no Glória· Hotel deiras cRl'actel·isticas. o sr. h 'o d'l\quino, cujll ás 17 h i)ra~, de!ronte do sua ,I ,a 1. 2 a I, 2 a :l, 4 a 3, em louvor a Santa Cruz, pil

as seguintes pessoas; cap. Joao V,ei · O insulamento egotista dedicação aOR Ia.bol'es residencia, o mener OrhlD ' 6 a ,1, 6 a 4,6 a 5, 6 a 6,6 a droeira da Cspella nos Co
ra Pessoa Fontes e fam lha, Moacyr em que se encastellam acallemi.ais já se não do, filho do soldado dn Fôr· 8, 7 a 8, 9 a 8, W a 8, 10 a queiros.

A. Puertas. Sylvio Amaral. dI. Jo3o nossos IwmenH.de. letras, discutl'. Daqui appella. ça Públicn Antonio Cart!oso, 10, 1i aiO, 11 a 1~, ti a 13, DIA 10 - A's 7,30 horus , 

Henrique B'dune e Bernardo Rodri de~dealguns annos,neu- mos cal orosamente pura soffreu uma queda, de que 11 a 14,11 a 16, 12 a 16, 12 missa rezada em Intenção 

gues. tralizl\ o progresso cul . flue os srs. ac>!deroicos r eRultou grave ferimento nos a 18, }4 a 18. 14 a 19. 14 a ::0, do operfuiado calhollco do'.! 


tural da cidade. No eu. o apoiem na obra do lnbius, seguido úe forte lIe- 16 a 20, 16 a '21, e 17 a ~1. Coqueiro;;, com communbão 
ENFERMOS taoto, seria devérlls elo- reerguimenlo tla Acnde morrhagia

c 

~Ol~ esse resultado termina o geral do Apostolado da 0
A(ha-se enfermo o nesso veneran· 	

• 

gillvel sc modificasse mia, pnra que e lb pOMSSII, Hoj:l pela manhã. Orlando, pnmelro templ'. ração e fiéis. A's 19 hs., de
do (onterraneo sr Antonio Feireira essa mentalidade perso- afinal, attingir seus obje- que conta apenas 4 aunos Na :1." pila.se a m~rcha da voçilo em honra da Santa
da Cunha, pai do nrlsso prezado nalista, 	 unilate ral e es- ctlvos, exercendo tHJl (le idllde, foi por seu pai le· contagem fOI a seguinte: 17 a Cruz. Das 1:; ás 21 horas,
amigo sr, C.lIslralo Cunha. treita, em beneficio de n03SO meio a fllucçân vlldo ú Enrermaria da Fôrça 22, 18 a 22, 18 a 24. 18 a 25, retretas e leilfio de prenda!>. 

- Há dias, se õcha ~eriamente nossa terl'll . educntiva e cult:l rul que rHlJlica, 0111.1 e o sr. tnte. ph co. 18, a 27,' 19 a 27, 19 a 29. 21 DIA 2 - ás 7,:10 bs., mis· 

enfermo o nosso prezado patriCIa SI. Temos aqui uma ngl'c lhe é propl'lu. Ilderonso Juvenal, vendo a a 29, 22 a 29, 24 a 29, 24 a SI1 rezada em inlençiio do~ 

A!cides Faria, proprietarlo da 'Cha miação que mais do que Hoje, ás 19.:10 horas, gi'8vidade do pequenino ac· 29, 2~ a 31, 26, a 31, 28 ~ 31, benfeitores da Cnpel!a, A's 
rularla Bahlana·. nenhuma outr'a poderia, lIaverá sessiio ordinaria, cidentado, mandou conduzi· 29 a aI e 30 a ,31. 19 horas, devoção em hon 

na verdfide,l'epl'esent:n o Oxalá nossos votos se lo, na ambulância, pam o ra de S. Cruz. Das 18 ás 21F AI,I,ECIMF.STO!! 
valor da. intellectualidade concretizem, attraindo á Hospitul de Caridade. Coisas que incommo, horas, retreta e leilão de

Sul,Na Arm"ç~o óo P·Jntano do catharinense e cooperar exedra da rua Felippe Ali ainda se acha o me- damo , • prendas.diSlrlcto do Ribeirão, falleceu no d!3 efficienlemente em nos~o Schmidt os academicos nor, em grande fraqueza, de· - o jUi7 da peleja TaIr.an· DIA 3 :- ás 10 horas, SO·
22 do (orrente. com a idade de 83 desenvolvimento cultu cuja presença é, ali, tüo vido tlO sungue que perdeu. daré X Athletico apresentar lenne_ mIssa cantanda com 
annos, o sr. Jo~n fr~ncls(o Coelho, ml. Queremo.nos referir dese,Íl\dn! 	 se em campo phantasiudo de sermao ao Evangelho. DUd 
sogro do sr. Virgil!o Pires Dulra. á AcademiaCathal'inense 	 PUh'l'-!i"' ,:, Pede-se a quem sorvete de côco. l~ ás 2J horas, retreta e lei -

O honrado ;;n(ião gozava entle as de Lfltras. Em seu qU!l- O Supremo Tribunal Fede. .. . ~ houver achado, - o pacto grego-italiano lao de prenda~. A's 19 ho
pessoas d.quella locôlidõde, de ma ior 	

4 

dro avultam algumas de rui, por unanimidade de vo. ~rova.velmel1te,. nas. ru a ~ Fellppe firmado entre o Apostolo fi o r.as, devoiião e~ honra de 
acatamento e symoathi~ . sendo sua nossas mais altlis iotelli - tos, 	 em sessão realizada ~c~rmdt,. Conselheiro ~afra . ou Evangelista. ~8n~a Cruz. As !!I bora!!,
morte profundamenle lamenlada. gencias, pOlidas pela me- quinta·feira última annullou a~lacenCtaS, uma . pulselra.r~ló. - um «torcida» das gerais q!1elma de fogos de artifi· 


l!lor cultura que a pro· a acçilo executiva' parll a glO, de ouro, .quelra entrega-Ia exclamar: .Tira o Apostolo da CIO, 

vincia é capaz de per- cobrança de premios da Lo . nesta.. redacçao, que será bem roda »! DIA ~ - á~ 7,30 hll" mis · 


Victor A. Peluso mitlir, sem embargo dos teria do Estudo de Santa g~atlheado . - a pennlidl\(\e maxima su em IDtençuo de todll8 li!! 
Junior e senhora naturais percalços. Catbarina, a qual montava 109 5v·2 que ninguem viu assigoaludll, pessoas. que ?ooperaram (ll\ 

participam u seus pa No entanto, muitas des- a 12:000$000, - Missã'õ" ã -special-- pelo árbitro Gonzago, ra o brIlhantismo d!\S !I~lell 
l'entes e pessoc,s de su 8as figuras há varios Ioterposto o recul'so ex, - o «.iôgo delicadissimo. do nldade~ ?este anno. 
as rlllações o uascimen- sonos 8e abstêm de pres · traordinario para a mais al- Moscou ~4 - O sr, Pon- dianteiro ~zovedo. Sfl.? JUIzes. restelros 08.srR. 

tn de seu filho ligia r aquella iustituição te. Côrte de Justiça do Pais, tenkin, vice-commlnerio do go- --, a8 .plchotallas" dos ar- Henrlqur Dmger, . Eucltdes 
MARCIO ANTONIO. com s&a presença e Reus vem-nos agora a notícia da • . T quelros navais Portugal, Re- Lago!.lndaltlcio XavIer e ,1 0

inestimaveis conselhos. decisão final do rUTIlOrOBO vemo,. !,art1u ,pnra a . urqu~8, zende e Pereira.. sé MuHer, com. as exma~. 
Fpolis.. 16-4-193~) Embora se inculque o caso tão debatido nesta ca- em I1\ I"dO cUJos motivos nao ZE ZINHO sral!. dR. M~r~olma B9rlln('k 

contrAI'io, a Academia pita!. foram rev~lados. . _ da Luz, Marla l,ulsa, Hort-
A França toma sérias não é um I'c.!ducto fecha- A causa vlctoriosa foi pa. Fora da rede.., mann, O~dl~a La~o (,onça!

medidas do ás iuiciativas novas troclnada pelo 81'. dr. Wan- Cresce a frota O üermano Mello, o mais ves e Ollndmll Co!leta Pu-
PARIS, 24. - O govê!'oo ou innovadoras; allape ' derley Junior, professor da francesa conhecido de todos os Ilva· voas. , J, 

fraDcês acaba de estabeltlcer U811 se questiona de ta- Faculdade de Direito de PARIS, 24 - O Ministerio hyanos, é o homem das mil ,..
ri~oroslls medidas contra a lenl.o8 b ,~m intenciona- SllDta Catharina. da Mllrlnha roi autorizado, e uma salda6. A vida de hoie I 

propaganda anti ·nncionlllis- dos, IJOrquanto, Dlesmo por decreto·lei, a adquirir Ao Germano ninguem ven· 
ta em tvda a Repúhlica, no fundo das mais oppos- O sr. dr. Ivo (\ 'Aquill'J;_em ou mandar cúnstruir 18 ve ce e as suas piadas são cs. precisa do 

Vari08 ('.eotros nscfonsis· las tendeucias literarias, ulficio, cOnlOlunicou·nos haver detas rapidfls, 12 navios·dra· pazes de desmanc.har um frll.- D~O ',,$o.,!,: 

socialistas de Alsacia e Lo · quando sinceras, deve·se reassumido o cargo de secretário gas e uma doca rIuctuante, de de pedra. m.L' ... 

rena [oram fechados. perscrutar afcrmenta ção do lnterior e Jusliça. antes do I" de Abril de 1940. Certa vez, Bem dinheiro' 
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! POR MOTIVO DE MUDANCA PARA O PREDIO : 
: 	 .. -.....-.....--- -----.... H.O 12 DA MESMA RUA, A .--.................. -_ .... -- ) I 
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