
NAS AIÀÍ'~AS DO 
CONGRESSO 

Pela Bua essência sobremaneira transcendente, 
o prÓXimo Congresso Eucarístico Estadual deveria 
polarizllr as atenções de todos 011 humanos que seo MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATHARINA espalham por êstes recantos verdejantell de SaDta 
Catarina. 

Director·gerente: Altino Flores Trata-se de homenagear não a um monarca 
terreno, não a um soberano que possua seus limita
dos domínios sôbre o orbe, mas ao Rei dos reis, 

ANNO XXIV L- Florianopolis-· Quarta-feira, 26 de Abril de 1939 N. 7648 cuja magestade é lnrtnita e o númer(\ de vaBsalos 
sem conta. 

Infelizmente a crença facll, que na infancia lIe 
Em represalia á eXPul-111 aprende' com tanta bôa vontedll, é, com o correr dos 

anOB, relegada a um plano secundãrlo, como se a
são de 

Inglaterra 
tres nazistas da I _"________Dr Joa-o de ArauJ"o_OLHOs, 

NARIZ, GARGANTA 
OUVIDOS, MÃE ,• verdade estivl'sse fadada a povoar sõmente alguns

corações.
Seu Filho Magro O Congresso contarã, é certo, com o apôio IndiaLondres, 25 CU. P.) - Foi I1 E,plei.liste do Cenlro d. S.úd. - A"i.tent. d. plof. Senlon pensavel dos católicos de ré e tambem daqueles cuja

~~~Ur~~ii~~~'te~est~rit~~~iit:~~ ~~ ~ Consultas dlarlas das 4 As 6 1/2-Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 Tem Necessidade de crença emurcheclda espera a aragem acalentadora 
de um cenãrio mais emocionante, para revigorarHamburgo receberam ordem de Pastilhas McCOY suas tramas ressequidas.

sair da Alemanha, embora lhes Incendl-ados OS campos }'ortifique-o ti ajude-o Contará, de certo, com a condescendência dosfôsse concedido 11m prazo que 
Il retollUlr 8CU peso indiferentes e curiosos que, possivelmente, se hão de 

~~~~~~!. no dia 10 de Maio da base naval de Puerlo normal. comprazer com a participação real de Santa Catarina 
a uma onda mundial de entusiasmo sadio e realizll',Trata·se do sr. john Neli, re· Em algl1Da dW &ómente ., dor, como sejam os já inúmeros Con~ressos Eucll,ouito mu.ls uepressa do quepresentante da .Price Water· rlsticos. Belgrano pr.:nsa. este maravilhoso reHouse», do conde Leslie Parkin, constituinte, as Pastilhas Nao contará (e é mesmo omissivel) com () con

da Easlern Telegraph, c do COI11- Bahia Blanca, 25. (United Press). - Incen- !\IcCOY de 0100 de Figado d. curso espontâneo de ftolguns menos capazes que. nOI
Bacalhou. rettit.uicá 8 seu fi
lbo magro, debil t: ancruit.'O. o 

merciante-Cowan Edlinson. diaram-se os campos da base naval de Puerto devaneios da adolescência, sabiam cruzar asmlios e
A proposito surgiu a explica B I d 'a f go peso c a8 fort'8~ Det.'eSSoriaa. balbuciar algumas preces, mas que um pouco mais , çllo de que a acção da Alema. e J~rano e, segun o as ~ppadrencl IS ' o 0d 

Depois de uma doença ou no de liberdade cegou, levando· os nesse torvelinho de nha é em represalia pela expul · esta.a~eaçando os dep<:,sltos e po voras as MOt:a.-.o de raquitismo, el8.5 idéas avantajaDlls, que lhes transtornaram a mentasão de tres nazislas. da Grã· proxnmdades. Os bombeiros de Puerto Belgra· t~pt..'Cia.hnente cficazea. Nõo lidade débil. bn mais neccaeidnde de lheBrelanha, e o.denada na sema'l no bem como os de Bahia Blanca seguiram a Entretanto, êsse certame, bem ou mal aproveitadO dtlt o 0100 de Figado de Baea· 
na passada. toda pressa para o local, tendo as autoridadesI lhou, de gu.to tão repugnante. pelos habitantes de nossas plagas, será, além de uma 
___________"! isolado a área sinistrada. As chammas são vi· M l'..tilba.. McCOY .ubsti· homenagem grandiosa a Jesus-Hóstia, uma inequí

tuem-no vantojosamente e 85 


~ siveis a várias milhas de distância. t'rcanç85 tomam-uas como 
 voca afirmação de fé e de pujança . 
Dr. Manoel Pinho ---------- --------  banbom. Experimente duran Afirmação de fé, da mesma fé que aportou com 

te 30 dias c se não estiver sal;." as caravelas dos primeiros colonizadores, da mesma 
Doenças de oenboru Pertos feita com o resultado, o &eu lé que continua no esplrito dos seus patriotas, da 

dinheiro lhe lerá rCl~itujdo .-Via. urlnArlu-Operações Ur. ArmmlO T3~a i aS - DUUIDOS. HRalZ, BARDARIA mesmll fé que se perpetuará na espécie, unificando 
CUnlca médlcIl - 'l'e.1a um povo. 

de Rlandulas endocrln"•. Cirurgião·Especilllistll .A.ssIslenfe do prol. Sanson AHrmação de pujança, p~jança que dirime os
Comul"," d.. 10 i. 1i • d •• 16 í, 18 - Joio Pinto, 97 lob. ·T.I. 145 VIDA RELIGIOSA respeitos humanos para proclamar, alto e rosem 

Rua Jollo Pinto, 13 (sob) deios, 11 posição que ocupamos. 
CONSULTORlO: 

11~~~~~~==~~======~=~=ICongresso da Juven-
Phone 1595 E a vibraçllo daqueles dias venturollos nos ilu

RESlDENCIA : 8 • tude Agricola Catho- minará os lábios, nllo com um riso de desprêzo aos 


Rua José Veiga, 186 renitentes, mas com um sorriso acolhedor para OI 

homens de bôa vontade que buscam a Paz verda


PHONE 1.199 deira, em vila procurada nos esconsos do mundo. 
70P. POf que raZ80 fIcanam ~d5~~~~:~i~~'

__________.:'1 de de ontem, no Velodromo Or. BIASE A. FARACO1 d d F 
Um Brasileiro matou 4 ao a o a rança ~~~ In::t~~~ c:Jglefo~P~!~~~; I~.=.~.=.~.=.~.~.=.~.=.~.~.~.~.=.~.~.=.~.=.~.=.~.=". 
pessoas no Uruguay Argel, ~5 - A Uniã? Po· ir log? servir DSS fileiras do ~1 di8C~~!Obe~0 oPre~~:d~~~ • • 
Melo, Uruguay, 25 (U. P.) - ~ulal' italiana e a A6S,O~IOt,;1i0 exérCIto. francês. . V:l~Jfer. arcebi~po de Pari8, •• TRANSFUSA-O _.

A's autoridades policiais da I, rllDco·Ituliana dos Ex· Com· 08 a~sI8tentee, ao term~nar ladeado por varios bispol. 
Quinta ComRlissaria, em Ac~guá butaute5 do . Dl'parlamento a r~uml!.o, levuntaram «vivas tlrcebispoli e demais prela- • • 
apresenlou-se o cidadão bra~i· de Argel, reumdas numa 8S- á ~l'a~ca democratlca e á dos, tomou a palavra: • DO SANGUE (MARAVILHOSO) • 
leiro Llnhares Rodriguts, decla- sembléa commum,.a que cúm- Ita~la lIvre e feliz»... «Louvado seja o nome de 
rando que, em Poso de Valien- pareceram 400 pesB0!iS,. re- F,s~a ordem do dIa fOI re· Deus' Vossa presença em Pa· • C k" • 
te, no caminho de Accguá a 80lvorlllU por unammldlldt'l mentda 8.0 governador . geral ris e' vossa atitude simples. om 2 vidros augmenta o peso 3 1I0S • 
Bagé, se empenhou em luta com ~ue" no c~so de aggl'essão da Al'geha. e .bem assim ao decidida e cordial conquis: • Unlco fortificante no mundo com 8 elementol tonlco • 
algumas pessoas que prelendiam ~~~!I ~el~tr~~n~:, coWg~:ria~ eonsulado Italiano. taram todos os cor!lções.. • 
atacá-lo. Defendendo·se, Linha· an I!ldo da Fra'l~':;, porque Este congresso é C! reliz ad: • Phosphoros,Calclo, Arseniato,Vanadato,etc. • 
res matou quatro dos alacantes viam Da defesa tia paz e da i Singular nomeação vento de uma radIOsa espe • • 
e feriu oulro. libel'dadp. a defesa da Italia, rança no momento gravIssl. Cuidad~ com a. tuberculose • 

Ignora·se os nomes da5 vicli e do seu povo contra a po. Santiago do Chile, 25 _ O mo que .atravessa a história 
mas porque Linhares nao forne- IitiCtl de ab'iorpt,;ão de Hitler. govêrno estuda a _situaçllo cria. l?ternaclOnal. Que helio , ~- •• Os PalUdos, Depauperados, •• 
ceu outros detalhes do facto. A ordem-dr-IHa approvada da com a nomeaçao do presby. xemplo dá C! povo frances Esgotados, Anemicos, 

O autor da SELVA a6Sel(~rU ás a,?toridadee da tero yi.via~i como c,:"baixador ~~a!~f::ri:;~::! t~~~~~il~l\re •• Mães que criam, Magros, •• 
embarcou para a Italia Argeha () dll I' rança que IIS do Clllle Junlo aC! Vaticano... d t d I I. Crianças Racbiticas.

dUIIS sec~:ões, que ftlUnoam Segundo se alflrma nos ClrCII. serverar. en ro os pr nc • •) Lisboa, 25 - O escrip~or centenas de aclberentes, se los offir.lals, é pruvavel que o p!o~. chrlstilos. !" terra, a8 • Superior ao oleo de Flgado • 
ferreira de Castro, aulor do la· collocam ilJlt'irlifiente á Bua govêrno insista em lal designa· fabricas e 8S ~smas só po- de Bacalhau. 
moso livro .Selva., embarcou, disposiç!l.o. ção, fazendo resallar que o d~m. dar a liberdade ~ ~ • Receberão o effeito da Irans- • 
ontem, no .Saturnia-, com des· A 8sstlmbléa decidiu além presbytero Viviani representaria dignidade quandO lIIumma • fusão do 8ilogue e a lonlflca- • 
tino á Italla, de onde s~~uirá disso o immediato alistamen- um paíS soberano, não havendo das pelO sol de D.e,!-s, pela • ção gerol do organismo com o • 
para a Grecia. ferreira de Caso lo dos seus membros e I!ym· ntsse caso opposição entre as luz e pelo calor dlVID08, co- • • 
tro vai fazer uma viagem á vaI· pathizantes, para que em funcções diplomalicas e as sa· mo me :IS'P ump~laXlo ~~s- • • 
la do mundo. caso de hostilidade possam cerdolais. :~eg~a~e~ oaS~edg !l~ s:;. " • 

~~djl~:-:~t~:_s~~v:.~~e~r~~: ••••••••••••••••••••••••• 
vens christãos Iranceses a S. A. Guabirubense Mais autoridade aos 
ceitam IlIlroicaml'nle 08 seus A Sociedade Atiradores officiais do exército 
deveres>. Ouablrubense (Brusque) vem sovietico 

foi em seguida represen- ultimaml'nte prosperando gra , MOSCOU 25 _ Novas me
tada uma peça theatrlil sym- 9all áll actividades da sua dldas roram tomadas para 
bolizando a cultura do solo dlrectorla e á boa vontade lortalecer a autoridade dOI 
e a cultura das almas. dos leus aSBoclados, que nll.o I omclais e commlsssrlos do 

Hoje o Ministro rio Traba· poupam eSrO~ÇOB para Vê-l!ll exército sovietico. Os ani
lho, sr. Quelulle receberã o num nlvel dIgno da 10cah· clais e commissariol nllo 
comité nacional, que Ibe fa- dade em que tem tiMe. I poderil.o ser presos por me
rã entrega de um memorial Assim é qUl' dell~eraram dlda disciplinar. Os comités 
detalbado sôbre a actnal e executaram a oilra da do partido e as divisões do 
pituaçllo das juventndes cam- construcçllo de nov.o salllo exército nllo poderAo Julgar 
poneses, suas dlUlculdades, para recreio das famllias dos as raltas dos seus comman
suas esperanças e o traba- assocladoB. dantes que 8Ó poderllo SE>r 
lho até hoje realizado. No dia 30 deste mês será julgad~s por instância supe, lltAl trllte. _tlU IlIl'Irl feita a Inauguração do dito rlor. As mesmas medld .. fo

melhoramento com um pro- ram tomadas quanto aOIb 1111fe!ll r011) e gramma, que de certo des- commandantes de regimento I 

P!f:, ~:.=' Sn~or ~::ta:~:cl:J~~nâ!o J::blr~~ e de brigadas. 
Se) te IIIIa !l COIITlATOSSI! benla como tambem dos a- As reservas de carvão 

tlradorel da cidade de Brus LONDRES, 25 _ Slr Harold 
Desapparec1mento de que, que serll.o convidados Hartvey, presidsnte do coml

um. Jomal para tomar parte nos tor- t6 de pesqulzas dos combul-
MOSCOU, ( . A.) - Inlor- nelol de tiro, tivels, declarou na conferên

maçõel de tonte segura aI· Na alta roda lambem ~:8 d:BI~~~~\li~ ~~~~:~~I:~ 
~~~::,~~ ~:~a~:~~u~:al p!~ há gatunos do ai úllilDaa estatlstloaa, aI 
pai.nda Bovletica, slIcrlpto Londres, 2b - Tres jovens reservas de cai'vlI.o , éxisten
em francês, 1I1l8penderâ a da sociedade londrina, entre os tel no sub 11010 da .. GrA..Bre
publlcs911.0 a partir de Maio quais o sr. Victor Hervey, filho tanha ,eram . avaUàdaB .. .. .... em 
pl'oxlmo. de Lord Herbert Hervey, com- .du7;eiltoll mUhõel ,.,. 'd~),~~l!-ela-
'''I.O()dlrC,eodaéetoOr.cllire.<.I"e .. Mdl~li8altekPOlel-, pareceral!1 ao Tli~un~7 de 'Arm~ dll! , e ! ~c,crescentou _que) si o 
r . • Ihourouglí Stttét, ,áCCUlldos 'de. re.ndllllento du mIAu per
qll. Ilibttltuiu li'imí anlio - o um roubo de lolls ·.no válór ' de.. ,iilàileéeiàe 11 que era hoje,
Ir. Vlolor KIDdu, qoe dni,.. 6.000 Ii!)ru. O Iullllllulo rol urllllU"rNe"a. "riam 111.
p&HC.U, e cujo prlClee.lIOr Idtldo. OI ICtlllldOI no.l · o.pU"e'l ele clllr.r cinco 
tI..ra a • • • IU IOrte. ... ate rtCO' Idol , ,rtllo. I.culol. 
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OS MARIDOS SÁO MÃos 
ENFERMEIROS 

El1tsse i.rilol'!' quondo as el· 
0010.1 adotc el'll, e com (li $C'" 

"'011'"1.''''''' o q~ COf'IulQllt'm 6 
~pel'lt':t o ~ ~ ~ .. nlor o offllcç\lo 
a o olfticto. C:J b" Ih S"",hotcu 
~ilo. r. o (lllo Oll a pou;,el, litl,'O' 

:~~~r dto.sua . rc o lu(.o;;s dI: pr.· 

OI ;ncO"'''''?d'Cl d. u:nhCIM 
flÔO co:'> ~ li l 'lir~O ::unco a o:i 
fJ " m de oetf l,lI boçôcJ d0101.-de-, 
com o :,iIUc.oMfonl.do rc:medio 
q ua terD· nO . fIIOf'AO Q'~ de 
lijolvirt\ldfll . 

A. S1\UDE 
DAM.1UIIER 

Por que foi esquaora 

para'.-,o pacífico 

NOVA YORK, 24 - A pro, gida contra o .Japão, visando 
posito da pergu[1fa por que a prot~cção das Filippinas e 
razão a maior parte da ma dos Indiss Occidentais Hol
rinba ds l('uerJ'Il norte·ame landesas, caso o Imperio do 
ricana roi enviada ao Pacf[i· Sol Nascente tente desrechar 
co, informa o «Daily Mirro I'» uma oUensiva naval no mo· 
que apenas fiois 011 Ires dos mento da de[lagraçào de um
mais intimos c o 11 a b o r a· l~ (lo[licto europeu>,
dores do presid,mte fsfão 
ao par do papel destinado á A noticia do jornal dá 8 

esquadra, depois da sua che· entender que a esq uadra não 
gada ao Pacifico. regressará a todas as suas 

Declara o jornal novRyor· bas es, mas, sim, será concen· 
kino: «Não rl'sta a menor dú tradll nas immediações de 
vida que a remeRsa das uni · Hawai , caso não se verificar, 
dades de guerra constituem nos proximos dias, uma mo· 
medida de pJ'~caução , diri · difi cação na situação européa. 

ME-U AM\C,O, PRR.~ TOS&(5 (,0 
SO' ~CONS(lHO UM I\tM~oio, 

EXCELENTE TONICO DO~ PULMO[~ 
. "_., .. _.. - - - --......__ .. . .-_ .~ _ - ~ .~._ 

INlO-ha FERIDAque resista 
.0 u.o d. 

CALENDULA CONCRETA 
a melhor pomada para !eI'idas, queimaduras e 


ulceras antigas

Nlio r.onrundir com a pomada commum .de Calendula. 


Exijam CALENDULA CONCRETA em todas ali 

pharmacillll. 


DeposltarJo nesta capital: pnARM. s·ro. AGOSTINHO 
Rna Conselheiro Mafr8~16 

Se quer comprar Meias, Bôlsas. Cintas, Beijouterias e N-ovidades. 

pelo menor preço, veja o deslumbrante sortimento 


que recebeu a 


CASA MACEDONIA 

A casa que mais barato vende 

6-TRAJANO-6 
117 	 llíy.alt- II 

J 	 .r s 	 , . ..2112 !eqpjIMCII :Ii!S "'. _&li 

IrJ!~~~d~e ~~s;:~~or : REPRESEHTAHTEITVIAfAM·fES ICC~~t~~~~~:~f:a~~~r~o: 
Hospital de Caridade gitavl/. ultimamente de fundar 

, Fábrica de Folhinhas, estabelecida há mais de ,iO an. uma ligo : a Liga do Cachim-
ELElçAO nos, sendo uma das m<liorcs do ramo, procura \'enclcdores acfi, bo de Barro. .Assegura elle 

Devendo proceder·se, a 10 vos, nas capitais e cida~les importantes em toda I: qualquer zo- que o uao dessa classe de 
de Maio pI'oximo futuro, á na do Brasil eachimbos estã seriamente 
eleição dos Consultores que , Negócio serio lucrativo e de ladt dilfusão. ameaçado em França pelll 
terão de servir no bicnnio de ' Optimas condições Cartas dando idade, relerencias, iodi[ferença dos rumantes, /l 
1939 a 1941, de acôl'do com I etc., á Organização de Vendas: EDUARDO, Caixa Postal, 427 _ pesar de tratar· se dos ea
o que determina o al'ti~o 21' SÃO PAULO. 3V.2 chimbos mais antigos que Be 
do compromisso, convido 08 ' conhecem. Os franceses de 
Irmãos da. u(:(uIJ.I Mesa Ad- iIS· S h k SA Ioutros seculos, principalmon
ministl'ativa e os que em qual-' te os mareantes, só rumavam 
quer tempo occuparam car, cachimbo de barro. Eram /ll lem6.ns ( u( ert 
gos de Diguidndes e Consul- ~ • . • guns. verdad~iras obras d'arte. 
tores, para comparecerem Verdadeiros artistas, 08 que 
no Consistorio desta IrmSll' Materiais electricos em geral os fabricavam, revelando ex
dade e Hospital, no relerido DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: traordinaria pllricia na coze· 
dia 1° de Maio, ás li horas, I II I dura do barro, para quo os 
afim de proceder· se áquella nsta adora de Forlanonl~Hs cachimbos exIJalassem um a· 
eleição, sendo permiltido aos I" I'oma pnrlicularmente exqui·
Irmãos, que não puderem R. Trajano, 11 Phol1e 1674 sito. Em outres tempos, o U80 
comparecer, remetterem á 510 V 110 de&ses «pilos» designava os 
Provedoria suas listas iecha- principes dos fumantes. E..sll 
das e assignadas. tradiçi.io, porém, decabiu e 

17c(~:s.~~~:f ~'!! Ff~;õ~noPolis, brsa~~~~~~~s g:sll~~~~~~:u~ 
GUSTAVO PEREIRA até os de espuma e porcel-

Secretário lana eliminaram, plÍde-se dilÃ
154 10v·6 fYLa~te .. 	 zer, a fabricação dGS cachim·

bos de barro. Contra isso é!'!""'---'.-.........--•..----...--	 feuc~a~~v~~tor~:~~rp~oI:~: t;:,~ 

O por meio de propaganda e(asa EIectrica 	 premios do fomento, cuidará 

de rehllbilifar a gostosa ca
cbimbada dos antigos franvende medidores e 
ceses.installa os «quadros» 


para os mesmos. QUlrto pari Iluglr 

Preços modicos, 
 Aluga.se bom quarto para 

casal ou solteiro. Tratar no 
«Café S. Pedro., rua Fclippe

RUI João Pinto, 14 	 SChmidt, nO I. 
152 v·fiServiço garantido 

~--------v-.-~7~1~ OH. OIRLNI 1.11 
Com prJJ:c,) [105 hosp.llll~o porto de Lithuania 

I:uropeu~será Gdynia 

CI1N1CA MBDlCA BM 


VARSOVIA, 24 .• As grnn 
 Oh"UAL 


dt's casas exportadoras da Con ult"l! d"s 10 eis 12
~ e 
d~8 16 ih 18 horas 

INSTrru'ro DE ELETROCAR-
Litliuania resolveram fazer 
as suas exporhlções de mero DlOGRAPHL\ CLll'iICA
cadorias para a,Grli-Bretanba Curso de aperfeiçoamento em 

e para 08 Estados Umdos pelO dOilUCft6 do coreç!!o tdlagDoa· 

porto de Gdynia aBro de e
 tino preciso das molelltLa. Clif 

dlacRs por Irsçadoe eJectrlOOll) ,"'-'
vitar o porto de l\Icmel. 

Ambos os govel'nos entra' CLINi~~~ED~RS~~~~IJO. 

ram em negociações 8ôbre o NERVOSO 

assumpto. 
 GABINETE DE ELF.CTRO· 


TERAPIA 

Ondas ourtal, Ralol oltra·Ylo

le\8s, Ral08 Inlrji-vermdlboa e 


Electrloldade m6<1k:a
08. NI~UBL BDABAI~ 	 LaboratorlOl dtt Ilerosoo-
CLlNICA GERAL 	 pia 8 lúlpel Vllúu 

Examos dI! I&D:t':c para d\&
VIAS URINARIAS fe"1rO:8=r:~n Il'd~oa:~ 

Especialista em molestas 	 Tau, KnbD e 8acbII ZoraeJ 
pteuro-pulmonares (bron, DlaguO.llco do lmpaludlllDO, 


chitcs - asthma .- tuber ~~ed~eU~~:~~.
culose, etc.) de · ABebeln Zondeck, JI8I1' dla-

Consultorio: RUA Joio Pln· &~~I: X~ljoc:.:, d!Jar::eu: 

lo, 13 d.. 14 li. 16 horo. quldo raobl~o e qualq1iUr 


- Phone 1595.  P61<lullA para eluckfaOlo de 

dtagnoatloOl. 


Resldencla: Rue Joio Pin Fem. Machado. 6 

lo, 1 (Sobr.)-PholHl 1214 TCllepbo De 1.196 


FLORIANOPOLIS 

71 

CA$A 
Arlivos de invern.o para homens, senhG)ras .e crian;asi em maior e m~is 


'. . . vGÍnadê SCi)mmel1,lo lia, CASA "A CJ\.PIT1\iI!~1 '.. 

Matriz - '· RuaGo.,••lhCfro M.f;. 'n:'8 ' '\, .. .. .fifiili - RUI T"'jâno n. 1
\4& 	 • •10 
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• • • • • 

)o.e~~••6 •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••:••: 

•••• 

'.: POR MOTIVO DE MUDANCA PARA O PREDIO : 

2

I ~~-- iiBmAl f[Sfr lAAnfA ~ ---- - I 

: está fazendo grandiosa liquida~ão de TODO o stock a pre~os ex(epcionalmente reduzidos : 

: poucos DIAS! APROVEITEM 1 : 
. . : 

~_4!~~_~_~~~~~~-~~~-~:-.~~.~.~.~~.~f!9ft~~-~.~~-~••••••••••••••'••••••••••••••••••••••!•• . 

I 20 ks. de dynamite 
perto da ponte Ao almossar ou jantar. bebam vinhos 

SAULT ST. MA RIA, 24 _ da qrande marca Cruzeiro. Peçam em 
\ A policia descobriu nas pro xi· todas as boas casas do ramo 

midades do canal de importan-

Catlc,:'.! Sl:qll'f.:/a :Ut llsa rTtlu~('c pt'lOlprjmcir" Icomte usinacêrca electrica,de 20 kilosumade dyna-caixa Champanha MI·chl-elon 
" el. E l lJ~!o atllllir:I(.;irJ. Verú que pass:\ndu..-u 
Jif!,:i ra nu:nll' \.' cúr th.. rosa. HCJla !\:; ;lIl(lo~. mite. 

As autoridades. suspeitandod U'ga al~';: l!m c:líminaôo brilhante. O Tallg~ I"Tiu:;ltrka!" t1ú ainda 11111 ma tiz l11ai:; \'i\·ido. I~~ml!~~ t~~~~ti~:d~: ::b~~~~~~:, Distribuidores: S. T. ATHERINO & IRMAO IE \'Ú~ hri!: ··:l.rt·is SC:ll!!lrC' ~m:a lll:ltlora! Por iS$O 
t.. o b ,, : (11I d\.' I~: , . i~ \' ....nd;t nO!' E ..t;ulos Ullidn~. ções para proteger numerosas I F L O R I A N O P O L I S 
1.:'1 , :~..; :111 ;1:\1:(11'::;' haraw,> n;-I("l 1('!Jl :Ic('jt:u;;)o. lá~~casp~~m~~;~;o;esult.dOS .lO I.....-:;~______________....._":"""".-!!
Cuiuado n;\'1 illtenlcm \·c!;dd-<.is i.!<\ ui! E x ija 
Ta! i ~t'(:, P:.ra pl'rfci:a harmonia, use lambem inquerito permitiram demonstrar 75B V.- t 
o PÚ F:ld~! Tungce, que os explosivos não procedem ~_._.__.._----------_. .I 

Idos stoks industriais desta cida- ~~ , 

:~~amf~~I11:o:::adj:~:!~adOS por l' OO'OOITO@PoEruSSOMAoS.A0(,lQunURAM .. , .I A caixa encontrava-se a cér-

I ~:ri~: ~o~ ~~!r~~oda n:~~:~~ e~ea 

+;-:-::-::--:-:-:::-::-::-;---: ;=;;;;:===~..::======:=:==:=:;.::::..;,;;~_~I · , ~~~~e ~n~~nrsCtiaO~~~ ~~tj~o~. Ca-
I PE\.A MESMA RAZÃO~ 

.._---_.._--- ~~\Dr. Joaquim Madeira Neves 
Medico - Oculista ~ 

Pedro Mayvorme e 
" 

serviço 11 · Form.:ldo pdfl Filculdade de Medicina da Ulllvershlade 
Lucia Livramentoqpr'esEmt(1U fiO «Natlo do Rio de J/lDelro 


Aeronanti -
 Mayvorme
Tn:Hillneoto cHolcl) e cirurglco d~ todas as molestlas 

o minucioso dos olho:! participam a lodas as peisoas 
I fôrças aerens Curllo de IIpe.fElçoilnll!Ulo Da especialidade. com o dr. de suas relaçôes e parenles


dencifls europeas, re· Pdulof'ilho, ilQ ~erviçn do Prof. David ~11D/)OIl, no Hos que sua filha EUNICt" contra· 

11 esse basettdo DI\51 pilal da f'illldlj çã~ Gaf!rée·Gu'nle do Rio de lODelro ctou (~samenlo (om o sr. 

!bservações. C') m;;l~ ta ap"a.. elhil!i:Cm pM', I!xames de sua e3peclalldade HENRIOUE JULIO BIANCHIHI. 

~ssão realizou se em Elecll'lcldf.ide Médica, Cllnlca Geral 

LO l5E'grédo, dizendo·se 

t, que o coronel Lind· 
 Cor5!J!!lIs di (', ~!l!men:e di!s 16 ás 18 

1 t<,ria qualificado de 
 CONSULTORIO RUIl João Pin.o 7 sob. Telepb. 1466 Henrique Bianchini 

1ciente' a producção RESIDENCtA: KlIIl Tellente SlIvetra 117 TELEPH. 1621 e Teresa Bianchini 


participam a todas as pessoas PROCURE O AGENTE FORD
t~~I~:n:eusd8tra~~~;;~;~p=::=:====================== de suas relações e parentes
~squlzas /lereas, em que seu filho HENRIQUE (on
(1'8ÇIl.O com o progres· tra(tou (asamento (om a srlla. ...._._ .__ ..•_.__. -._-------B.nçado pelos Estados EUNICE MAYVORME.
tUS. nesse nssumpto. 

\ que a discussão do 

JlD8 proseguirá nos de
 HENRIQUE JULIO
• desta semana. e!lnuecido aviador nor pa~!~~a~õ~(SEUNICE
aricano esteve na Casa 

M' (onlirmam.
J em visita ao presi· 

I Roop.evelt, ignorando :;:; Sao José, 15·4 1939. ~ 
 ~~1ia~iGflavia, o caracter dos 
IptOS, tratados durante 

.utrevista 
 O sr. Ollwaido Oarolll, foglllsla mllrl.lmo, reautoridades policiais Victor A. Peluso lIld"nle li rua da Vorzlnba, Porlo Alegre, Rio Grande,aram !lS medidas de Junior e senhora do Sul, Ilsllm nol escreve:vçAo, a[lm de proteger participam a seus pa cHa multo andava Impresllonado cODl as for,onel Lindbergu contra rentes e pessoal! de BU lei palpltaç6EI que lentia DO coraçllo al~m de grandeasUda da Imprensa e as relações o nascimen- fraqueZll Das iUO!!!lI. Baetavam-me 10 minutos deblico. to de seu rilho trllbolho Pllra Que flcllsse IAo prostrado como se hOIl' 

MARClO AN'l'ONIO. veSIi2 trabalhlldo 8 horas. 
O~s.el multo dtnhelro com tralamentos que

Fpolis.. 16-4-Hl3\) aaelll me adlalJtllrl!m. Descobrindo que e origem da 
3v-t minha molesllll era lIyph.llticlt, resolvi romar o cGA

LBNOGAL_, !Icolldo radloalmente bom com poucos 
('IIICOII desse abençoildo depurativo. Hole IIlnto·me 

CELSO ORLANDlNO LO· lorle como um .- Hercules - Torael-me por grattdAo
PES e Bua eepôsa. TE um osaldoo propagaodlltll deBlle ,rande e poderollo

DURANTE AC;IUPPE. COIIO NACONI'ALESCENÇI'o, 

l!:5'!~?E'~=!ll!J DiVE SEI! CO/'I6MIOA IM/1IEDIATAMENT~ , RESA CANClO LOPES, remedlolt. 
o orddor 0110 ELL~ C~COI\RE PAAA DEPAUPERAR o iNflR· participam aos parentes (!'lrma reconhecida) 

MfisflJ ,,:Io devllm expor- /100 . f FAVORECt ENORM' J/lENTl M Plt~DlS· e demais pes80afl de 8ua 
amizade o nascimento A ~phllll nlo ~ oma .Implla moleatla culaaell,s:c~~f;'J:í~/::'fà~ Pe51C;ÕES PAA~ A TUBeRCULOSE E ~ARA do seu prlmogonlto, que como muila gente erredamente lIuPJl6e: 'ama fafeedo 81oml1umamiQo /Í;:/.' A!, PNIiU.oI<!lNIAS . na pia batismal receberA çlo grllvls,Ima que rem predltecçto pelOS oratoll el' 

o nome de Reoolars á vldl!, dos qual. o prloclpal i o coraçao.
CELSO NICODEMUS. Por lUo, eUII O araca Iralçotlramente::aob varlol ali· 

Resldencia: Praça Getu pecto•. AOlutelal-vOI pai., .0mlDdo o grandl depu
lio Vargal, 22. ra/Ivo cGALeNOOAL_, que , o maior relltanrador do 

....._.............-.... ..-_..._-........-....-...-" ...---.-----..-.. .....--.------- 1~'='!56------~6"v-._-iH1 lIaagul e IIs81m e.tarel. livreI de lorprezlI deu
grllvels' 

CaFé e Restaurante S. Pedro - -----. e 

3
- O cOALeNOOALlt loi o UNICO cla••lflcldoV -nd--s. o[J°c'c~aPsrleAçOo udDl - Preparlddo Sclea,lUco dlltJDcções que De.bumVENDE-SE ~o p~~~e s~Oreef:~~be!~CiR~~: lotede 6 ~a8Ioha8, todas cone·., similar obteve. 

taurante inclusive a co truidall de tljÓ108, nOIl altol\ 
zinlia, bem iappaielhada e hygienica. Ponio optimo e be~ da rua Ruy Barbosa, proxl.: Enoontr.... em todu a8 Pharmactas 
afreguesado. A i casa"está garantida por conlraclo a longo ipo aO o'Abrlgo dOI ,. Menorel, do ,Bl'ãdl e Re"ubllou a.I-Amerto&llaa. 
prltmQ.id,T_ràt.,' no mesmo eatabeletimento. Rua felippe -, Informações. com o" propl'ie~ N IG !"
Se- íirlil"r Jolô Carrelrlo. ' . 4 " ~o APIi . L D. M. 1- P. - N. tu 

UI v ~9 f~ ' " 1bV 7)111-i.....~~!'-...~iiííioo___________..J~ ' 
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Aco!lselhamCM o afamadto LOMBRICOIDE INDI&"lO de Sar
mento Barata; profcmiol' de Parasitologla da Filculdade de M.e
dicÍBt!. de Perto A.legl'e. E' l!:faWveJ na expmsAo de vermes, 
ta.l oomo Iomlu'i!!fl.e OX1tH'US, ancylostomufl, el.tl. :',J l.l.IlIlOB dfl 
U~{) tf::.\!': 1~lln~)t! "" 1' !'l.Óü Il', ,, '~ }.:'1 c~ticiM,j;l.. 

Funded.'ll em 1870 S~(ik : BpJ-H.A 
Seguros Terreetres e Maritimos 

Vendas em prestações-.Garantia de 4 annos 
DOIS moáelos (de 90 e de 120 litros)

omboa de limo el:<:;nomlll Sllrprebeadcme, pol!lj em 24 
tloras cOllSOmem roenolS f.Derg;!I eieCltlco do que um 

fr.no de' eogClmm6t em 2 borua ~e serviço. 

IlaDtemo8 em depósito toda.s as peças sobre
&alentes e mesmo mecanlemo8 completoB. 

em C8IIOII de delamlll" os proprletarloa Hl'ão allen

~l~~:dllm:=~m!:I~:Tvt::,-:da~rlde , ::::::~:: 
ureiD 'eOa.lI1adol em'&IO Paulo OII ;ao;1: d. laDelro. 

I Anten~;Mora 
Ci rurgião-dentistl 

Trabalhos modernis8 
mos. Pontes e dentadUl 
anatomicas. em todos 

materiais adoptado~ 
. HORARlO: ' 

Das 8 ás 11 l' das 
ás 18 horas. 

Rua P. Miguelinho 

li 

", 
Móveis 

Por motivo de viagem, 
demo se, a preço de occ. 
1 mobilia completa para s~ 
visita e I de jantar, quarto i 
pa. Tudo em per1eltl1, t~ 
Vêr e tratar. á rua BruSq~
15 (Eslaçllo Radio CondorOre BulclO Vianna 	 1511._________________..... . 1I -0

Consl1lto1'Ío ' á fiua Quer ser feliz 11 J oãü Pinto n. 18 (ao o advogado _ Em negoclos, amorel, ter: brd.uu). Consulta8 da 	 te, saúde e realiz:..r tudo : 
1 ãs 8 horas da tar· José Aceado Soares Moreira deesja? Mande t$IOU cm ![ 
de. Aos poi>res - ' commnulCIi aGII eeua ~lIfillte!l dealll c;e pU./Il e do InterIor e .escreva ao p rol Oll\ar K! 

do Balado que conilDH ti exercer lIua proll ..lo peraote • Cllxa Postal , 407, Hiod( ,Consultas no Bospf
' tal .de,.Caftda.de. u CÔZ'te df~ appeJlação , ' 	 nelro, que' lhe indicari; o ' 

dé ',obieü t,r!umpho'i rp.f!l!!pc8 horu da m.nbA. " I\e, fnrluni ,e sa\\de' )\IIlo li-

UT ILAD 
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r;';'iS'fADO-Quarta·feira 26 de Abril ~ 1939 
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···· ' '1'- - ' , - .- . '~I' GONO RHEA CHRONICA @~,~••oa••••••••••••••••••••••••••••••
O, .l.i.;StEl elC) • 

Dia""o VI)';" 1T"J3" - Nã~~~{~ID1D~ l~. u6~1~~~~\?:~F~d~~ue c~~o~m8 ! [mpresa Nae ~e NaU "HlBpC~8"·:
• I. __",c I. , MaXlmu 61gillo, ;_ ~!ll'ta para: ~ [ U, I 

R~u~cQa:J e Olt!l~!üal .t CAIXA_~~T1~_18i~_~. ~~ p.~_~_~.º : . • • I 
rca Jofio PI!]to u. 13 '" Transporte rapido de passageiros e çargas çom os vapores ..Carl I 

Te!. l'!~2,-C:,,;, : 'olSt:,1 131l 

Na CI:I..tld: 

Anno 

SewtJtitre 
Trlme.lre 
lIIê. 
Numero & V U180 

No /;!t~TIOf : 

Anno 

Semestre 

Trlmealre 


Amlunclol mediante oonlncto 

.\ dlreOC)&o nlo se reepvne!\blliu 
pelo. ooncello. om1t1110' DO. 

artigo. 8e.o!gnado. 

Metralhadora , .. 
aquatica 

Não ceS8am os in\'en!oo de 
guerra. A (1llima novidade é 
inglesa: a metralbadora .. . 
aqulit!ca. Sôbre uma peque· 
na balsa destinada á traves· 
sla de riachos e lagos, ins· 
taUa-se uma metralhadora 
muito potente, entre saCOi< 
de estopa que protegem o 
manejador da arma, um sol
dado pontoneiro. Este, vestin
do roupa especial, em que 
entram borracha e cortiça, 
atira-se á agua e dirige a 
balsa no rumo desejado, apoi
ando·se na extremidade pos 
terior e fazendo 08 pés fune· 
cionarem como se lôssem 
helice. Ao memo tem~o, el
le acciona as metralhadora, 
de8p~jando as suas rajadas 
mortiferas sôbre o inimigo, 
que presumivelmente se acba 
na margem opposta. 

.._-- - 

ALMANAQUE DO 

-enio DA MDIHÃ· 
Está sendo distribuido 
80S assignantes de gran· 
de dial'io ..Correio da 

Manhã». 
Faça, hoje, sua assigna
tura e receberá aquelle 
magnllico volume, repo
sitório de informações, 
contendo, aiuda, interes
santes secções de lite
ratura, história, etc., etc. 

Para assignaturas: 

MACHADO & CIA. 
Rua Joiio Pinto, 5 

FLORIANOPOLIS 


P.rteir. legalizada 
O delegado de Hygiene do 

florescente município do Caça
dor, onde há dois hospitais, 
quatro medicos, etc. etc, e no
nhuma parteira registrada, pro· 
cara uma parteira (ormada, que 
queira ali trabalhar, podendo, 
si quiser igu"lmentc trabalhar 
no Hospital. Qualquer informa· 
ção, com o delegado de Hygie
ne em Caçador. 
:5l 3OV-8 

VENDE-SE ~~J':3; 
com 106 metros de frente, por 
800 de fundo, situada na cI' 
dade de Blguassu com duas 

~:-:a~d1:~:I~~a~~!~~~ ~r:~: 
to cerrado. Trata-se com o 
dr, Fulvio Aduccl, á rua João 
Pinto, 18 (lObrado). v-g8"._- ..~-_._--_. 

• Hoepcke» e «Anna"; unicamente de cargas oom o vapor ..Max». ' 

: I 
li: "'~ _"". _fi h_S.AIDAS ~~NSAIS DO P:TO DE FLORIANOPOIJS I 
=Linha Fpolis.·Rio de Janeir.1 Linha Fpolls.-Ri. de Janeiro Linha PI.rianepetil;· ,.• Escala ltajahy·S. Francisco Lagllna.
_=' e Santos. Es~ala ~ig I"rançiscQ

Transportes de passsageiros• I I• e cargas. Transporte de "rgas Transperle Ife carpll. . 

.. Paquete -Carl Hcepcke' dia 1 Paqllele -Max' Paqllclc -Maxo 
• »«Anna. • 8 
., -Cal Hcepcke. » 16 dias 7 e ::2 dl'as 2 ~ 17 
" -Anna.» 23 . 
tf! Saida á I hora da madrugada. • 
~ Embarque do Srs. passagei'l Saídas ás ta hgras p. m' l Saídas ~ 1 hora lia • 

roS até ás 22 horas das ves- ma(irue;ada. • 
: pcras das saidas. - •1AUGMENTI:M SUAS Ordens de embarques até ás IOrdens. de embarques alé ~rdens de embarqllcs até! 12 horas das. vesperas das as 12 hQras. I ás 12 das vesp~ras IVENDAS ENVIANDO 11& saldas. da~ saidas. 

__._ ......~~~.~iili.liMiIi -.-.~._ _ • . -..AS ENCOMMENDAS URGENTES 
~')• ObflfUVaC;Ões: ~:eia~s~a~Jra~tt~e~~ore~~~?~~~' d:

o a~~~::~~~rí~e dvaacc~:'~ t• 
~ E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. :~vl.COMDO. il -Rita M;~~~~. o movimento de passageiros e cargas t feilo p@IO trapiche lit. • 

._ .... .l.:' 

i$l Para mais informações, na séde da ISvndicato Condor Ltda. Agentes I til Emnresa Nacional de Navegação Hoopck:e .Carlos Hmpcke S.A. Rua Conse' ~ á rua Conselh~iro Mafra n.' 30. •lheiro Mafra :35 Teleph, 1500I .. ..- ~ - .--- - -_ --__-- _. ...... ~ _.. _ ..- ~_ - :,~:@ .:~) ' _=-'~~~~!..:::"':""::"':'~'::=, 4:~..:~:!t(::t. .ê!:.._ . _ .. ..~ - _ . ....._ -._- ;'.~ ~~ > ' ' :. ij;~~~fia~<Q~.~.~.~.~.~~~~ ··1.Ir..~:.::,f.~:.

Cumprindo uma 

Liquidação da firma promessa '~·Dôr de dente? 


Damos publicidade, pelo Interên· 
oe quo pódo representar para mui·F. Villen & Cia. tos do. nG6"OS leitores, 11 segulnlll 
carta, a~sigoadll pe lo dr, Carlos d~ 
Freitns, ndvcgodo no Rio de Ja' 
neiro: 
<Venh~ com n preseotc cumprir

A M L ~~! 
o liQl.lidilntp. d,) flm1êl F. Vtll ztl & Cia., d<.vi damenl~ uma prome.•sD qUi> é a divuig"çlio lnoffeDsiva aos dentes 

l:ulo~i2Ddo pelo M. M. Jui? dI! Dird'o da I' Vil'''. convida 1 do melo pelo quol me Ba~el de 
horrlvel. B,'lIdmeutos do C~I('t'l8g0.odos 05 Inirre58ôdos o~ cumpri! de allvo da menclol1ada fir · Não queima a bocea,FaçO-li unicamente com o Intuitomtl 11 l:"re~enlar~m sua~ p:·oposla!'. de sor uttl ás pessous qllO s\l!!rem 

D~~ld ddlü em !Íc õ!l le fClr1m r~ ~!é beh'c l d~s a! vendilE .!o mesmo ma\. Ha muito que era 
de fado o e~l oque iI qu,,Jquer ;oll,re~'>ijdo. conhecido em CBsa como doenl~ 

Em lIe !ratendn d~ Iilll,~ Iiqu id<lção, os preços de veDo do anpl!rl!!ho dlgoHt!vo: <Elle eol 
multu do utOIDllgO' , dizia minha REPRESENTANTESdI.! são os m"i~ W!li:. lo~ ,) tl ;Jn~ ~. iveis. ~eobt)rl1 peusliz;.da.

Enlre G8 merccdorlof; à vemj~ estão: iDSlrlJm~nlil!3 ele Firma distribuidora para todo Brasil da conbecid,,. -Po
mú~; ca. cordc15 pclrêJ i n ~.lrumen:03 div~:.e08 1 mÚ :.icoa, ràdlo8 e mada Milagrosa., procura representante nesta praça E" ou
IOdCoIl 05 S~U5 p:~ rlçnC?8 , b!ci::ld.n\ e s eu,; pert~ncel\ , h~rmÓDI . t~a~ do E.8t~do. Escrever para «RUL» - ReprellE"ntações 
,as de vérloll Idrnanho:l e !'ni!ç '18, discos, ~p,jrr!ho~ dz ralos Umdas Limitada. Pateo do ColllIgio, n.O 3, (6.0 andar). São 
vlol:!!il e iofrD.vumelbol!, móv:,:s e ut,w$i lio8, ~!c. Paulo. 

São Idmbem couvld(Jd,,~ lod05 os cJtwdores da firma 162 5v-:1 
a lIalc1arem os Hlm débi:os. como. ainda, Of. que !lll ::>o8 ~ i1em 
IDlllrumeuto9 pllrêl cIJD:5~rlos ti irem bllscéÍ·!os medi .lnte o paga· 
meDro de~se9 eerviçoa, scb peca de, liqll!d,,<!a a firma, :serem 
os m~5mOl; v~nriidos, 

Florianópoli", 3 de Abril d .~ 1939. 
CARLOS E. FREYESLEt\EN 


128 Llq~il!élllte. 15v-t5 
 Crá~ito Mútuo Pre~ial 
-------------~,--- ..... , ~-

Clube de sorteios d. 
mercadoriasOR. CARLOS DE FREITAS 

De lacto, vlv1a em constante re· 
glme: qu ·. lquer alimento mais lorte 
prOVOCI\VR-me di.p~psla,delxsva·m9 
In,lI.posto, Rentlndo 11m peDo hor· 
'Ivel na Meca do catoffitlgo, uma 
I\zll\ in6uppo'lI1veJ.

E de certo ponto em diante 08 
maleo oe aggravaram taoto que 
me fIzeram pcn.ar at6 que linha 
ulcer" no IIslOmago. E nAo duvlao 
muito de que marchavR parn a 111· 
cera, pois la tlnba leito U80 de In· 
numeros espeoiflcoo, Inutilmente. O 
UlU' eggrava·.e cada vez male: 101 

~U:~:.~I~~ed::x~~rl~~~\~~ ~ml~i~ 
xl. Cintra. ConHelho abençoado I 
Logo no prlme!ro vidro comecei a FANTASTICO ... 
ub.ervar melhora0. O peao no es

~~~~~O'g:s~r~l:~C~~~~r:' 1~~a~S:!: 
~apparecendo, e, agora, depois de 
!\tgunl vidros, posoo alUrUl"r que 
est<;u radicalmente r.urlido. 

Pua quem 80llreu annoa segui
dOB, oomo eu, é natural que, 6:000$000
cendo o temor da publicidade,
nAo beAltol em vir a pdbllco attes· 
lar 08 beaellcl~8 que me trouxe o 
Elixir Clntra de Pocbury. Foi mea
1110 nma promellllll que fiz. g' um 
santo remedlo, que f. realmente 
maravllluJs DO tralamento PREMIO MAIOR 
les do, Inteslloos e do 

Abl llca, sr. redaclOr, eS88 
lado da minha gralldAo, que poço
publloar como nm aervloo • lI1UU
nldade 8OIltedora•.MEDIDORES DE LUZ Muitos P,emios menores 

Precisa V. S. de medidor para sua instal

lação? Procure obter na INSTALLADORA 

DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 

SIEMENS, com absoluta garantia, porque 


, , é o melhor, 

R.T:ràjano, 11 Phone ,1674 :,


J;Ó9 .':...3" ~"~;;,,,- Y:ê~.!I 
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Quer um .-elogio pal'a 

DURAR LONGOS ANNOS? rVÁRIAS II Última ~ora esportiva 
,..'fAZEM ANNOS HOJE: 


sra. d. G:ld~ Ugockl Lopes, es 
 A Igreja Evangelica Alemã 
põsa do sr. Euclides Lopes e (on · 	 o ch",nceller Hipresenteoll ----- 
(&ltuada pro'es~ora de piano, mullls· tler, por occasião do seu 50.' O· .
simo rela<ionad4 nesta capital; anniversario, com um exem- tsputa·se domingo I A partida de domiog~ últi

sra. d. Elelvi~a Gomes de Sousa; piar da traducção da Bíblia proximo a primeira mo comprovou o resurglmen
srilas.: EsthEr Ma<edo e Laurlla 


Brasil de Andrada; em alemão por Mllrtlnho Lu- rega~a do anno ~or~~d~u~~~~~i~~~~~'re~~~~~ 

sr. Pedro Gonçalves, luncclonario I therr>, feita em Wal'thbourg a Tperadnl'dsOrerdloda Clube1 PNaraautl'c300 do campeonato, visto como
de 2


da D. T. c.; e datado de 1522, e com um _ loram arrecados nada menos 

srs.: lote. Joaquim Baptista e Er ~~~~~ ode Ft~:~~~a~Adare~~~~a ~!l~~~~:~~ç~~~ a~~go~O~:i~ de 66:445$000. 


nesto de Almeida Machado. 

~~p~~t!le:~m~o>~ movimento ~~i':itiv~~e~~!r~:~c:~a ~::: Intervençã.o diplomatica


Seoborlla. teça com que se.1 D3  Liga Nautica de Santa Ca- para a questão dos jo
morallO UM, Cb.~ UAMENZONI. 1 I A Inspec toria de Vehiculos tbarina, realiza-se domingo gadores argentinos 

I vinha há dias publicando e- vindouro a primeira regata BUENOS AIRES, 26. _ Os 
ditai sôbre o emplacamento otricial do anno. presidentes da Associaçãoc~~o~\'~~:n~~da e gentil senhorlla I dos vehiculos. Os interessa- Participarão do importante Argentina e do Boca Juniors


Maurita Rosa, do dos não se devem esquecer prélio os valorosos clubes conferenciaram demorlldll 
dUecta filha sr. 

Waldomiro Onofre Rosa, residente em de qUA o prazo, para execu nauticos «Riachuelo>, eMllr- mente com o embaixado!' do

hinvllfe, ajustcu nupclas, no dia 22, cão dessa medida termina tinem>, Aldo Luz> e .Ameri- Brasil, sr. Rodrigues Alves,o sr. dr. Henrique Stodleck hoje. 	 ua» da cidade de Blumenau, expondo todos os detalhes 

que mais uma vez mandará da questão dos jogadores Í' 
Na estação do Telégrapho ás nossas raias as suas bem Gandula e Emea!. O emlJai 

IUI"I'IZ:\J)O~ 

DOJi1I~"O último foi levado oi pia Nllcional , 	 achllm-se retidos preparadas guarnições, para xador promettell todo o seu
baptismal o galo";,, ;;;~~ : ~: !:'~nte jtelegrllmmas parll: Torres, AI- disputar cIJm as representa- apôio para a , solução da ques

do 	 DantonAlexandre, filhinho sr. zirn, GiODI,(O, ,João i\fenone ln , ções dos gremios loca is a tão e dec larou que immetlla

Natividade e espõsa d. Netto, Dr. Silvino Rabi!lo, Pe- supremacia do remo catha- tamente entraria em contatto
de sua Eva 

Gomes N:'livid:lde. 
 dro Macedo, Nelson Brnsil, A- rinense. com o Ministro Oswaldo Ara-

vila , Everardo Andrade e Pe- As guarnições florianopo- nlta, afim de ser encontraduSeohorlla. ( xlln que seu noivo 
dro. 	 litanas iniciaram bastante uma rÓI'mula que satisfaçll

uso chapéu RMIE1'ZONI. tarde o seu preparo ~ techni- amlJas as partes. 

HóSPEDJ.:S 
 '111(":' .)lu j ' ll l ag: I1c..,t ic.l -- n :i· ) .te Assumiu a chefi a do De· co, devido á ausencia del~~~l~~;: ~~~~l:~.i~_.l l~::L~~'lt~LC~I~l~:~~ ..k~r l' :;ul,\ com;t ill J U(' ,.;:i 'l ~·knrict. partamento de Cilmbio do varios erowers», que se en- Quanto rendeu o Cam-

Estão t.ospedadôs no Glóríd ' Hotel 
UIll rd o"io de' ' ;\lU i O tt' ;r.I Il It'II~'· .L h: h C n.-TiSiot ~. e 1('111 ~eu ll1 t' l· ~.lI\; -


Pl l'''; ') m o .!c:r.ldo co m .lo!> <l ll.llidl.d(,'s
as seguintes pessoas: David Cunha pr.w.l dI.' p";. 1 ,. ':: - ~:n~~s~~ lif::~z~t'e!1bs~~~~ ;~n(~~~:~:fe:~oR~s dc~r~J:nd~ peonato Sul-Americano 

e lamilla o H.ldebrôndo Vogelba<her. 

Jf.\ l n' h):;i ús lH;l lS c,l ros. Ndlc - a \.:l.Illí.'<..·~·:i.',J J'H n f H ' ttS l )m c- stituição ao sr. Pedro Go Santa Catharina no grande de Bola ao Cesto . 

~i r.'~t:t) hl). J11 ~tai.l l. con~rr ll~ 'iju •.1( .1- mes, que pediu demissão Campeonato Nacional pro- A r enda total dos 10 JO

nSIT.-\S 
b,lII l1: nt l) -	 tudo é lll11dernl1. O ;;~r.~" :~tl~:~C~~::· -' !~~::;;~.)~ t®-~ desse cUI·go. movido pela e. B. D., o que gos. do Campeonato Sul-A

foI com grande prazer que r,nlem O"l<'~' ~'"ch C",·Ti"", < " "." ,. d,p."". Jc ""',,' .h \;lJS",v 	 nos laz receiar da pela em· merlcano de Bola ao Cesto, 
leglsl~mos a visita, á nossa redacção, ~;u pm J ,,"'.tr ,.,,'~'" .""l<", pu"- """,,;vc;, J to,; ..", 'i~ Pelo pres idente da Repú- ciencla na competição de alcançou a bella somma de 

do prezado c3valheiro sr. Zac<arlas blica loi assignado um de- domingo 143 contos. 

S. Laurla, inlelligente e esforç~do creto-lei abrindo, pelo Minis- O pr~gramma dll regata

vlcjante-ptopagandlsta dos popular OMEGA- ~ terio da ,Tustiça, o. crédito consta de dez pareo:!" para O Santos vencido

men!e afilmados producros .EmulsAo W"TCH CO. - de cem contos de réIS para todos os tipos de barcos que
',i/dO;/' na BahiadI! Scoll- e Sal de Frulas «Eno». as despesas com a con8t~u~- usamos, os quais serã o dis O esqnsdrllo do S8nt05 foiS. s., que se defeve. em nossa o RELOGIO ANTi-MAGNETICO Ção do monumento a Qumtt- puta dos com grande interês derrotado pe lo Galicla, dareda<çãv, em amavel pales'ra, vai 	 no Bocay uvlI . se pelos participantes da Bahia, por 2 a 1. percorrer o 'iUoral e c sul do nos
so Estôdo. A tT 	 II - d d' pugna.CANOINHAS ' Expe:riencias de: novo U 1_lzaç o O. 1'a lO na AI guarnições locais equi O Pery venceu oI 	 . .. edu~açao p0l!ular, lllforma o valem-se em efficiencia e as 

F.\Ll,ECUI ENl'OS material de art.lharla Iustrtuto .NaclOnal de Est~d~s do cAm'l'ica. lio conheci- Caxias 

Expirou. ontem. em sua reslden· 
 Não resta a menor 


cla. na Av"nlda Trompcwsky, o SI dúvida que cada vez ' . . fe~1~~~gl~~{1~:g~ ~o s~~~J:: das nesta capital, pois .que o ao
Oc~~~~~,d~e ~:i~~~Il:,b~~~~ 


Franc i~co Braullo Dias, genitor dos 
 mais se accentua a 1~lo, 21) - A c onvlh: do Ilontinua a p1'eoccupar os clube de Blumllnau lll~C!e- apertada contagem de I li O. 

srs. Br~uf;o Ja(que~ Dias, eog. geó· 
 prosperidade do muni c~mmalJdante . da. I ' regi!!.? centros tllchoicOB pedagogi- veu IVI meemll a guarI!lç.oes _ 


grapho, e Mario J. Dias. tendo sido 
 cipio de 	 Canoiohas, o mliitar os oIhc lals subordl- cos de todn o mundo. que conco~rer~m á ulllma A temporada do «Her
que se 	 evidencia não dados ao seu commalldo as- P t t d rerata da Liga ,Nautica, em . . seu corpo Inhum.do ~s 9 horas de 	 . rã' t f ' 01' um recen e 8(j o o Novembro do anno pallsado cllla Luz» 

hoje no <emlterio de Itacoruby. só pelo desenvolvimen BIS Ir o( na proxlma sex ~- el- go.vêrno belgll, ucalJa d<: se r 	 . Somos inlormado!! de qUe 
to de 	 SU8 séde , como r.a, ás 9 horas,. ?a. manha, no crIada. no ConservatorlO de lima caravana conlltituida de 
dos demais recant08 da c.amp? de Ge.HclDo, ás expe- Liege, uma cadeira de Ha- Empolgante o Campeo- cêrca de 151) pessolls acom
quella communa, a par e r~e~~II1~:om~;~ri~~ :E~:!~~ dio-d.mUSão. _ nato de S, Paulo panbarÁ ao eHercuio Luz,passo com o seu assi  d ç 60 	 ·Ui t ' A maugur.açao dos tl'll~a O cnmpeonato paUlista de- na sua excursão a f'Iorianognalavel in c r e m e n t o _e_~os ...____ lhos de ensIDo da refenda pendia de dois prélio8 para polis.
commercial e industrial. cadeira dar-se ·á, este anno, ser encerrado: S. Paulo x A L. F. F . resolveu dedicar

Do ponto de-vista ad·lDiversões ,!III---------I!I por oC?8sião do <:ongresso Corinthians e Palestra X Es- as duas empolgantes pelejasminlstratlvo, deve·se fri da .Um~o InternaCIonal. de panha. aos srs_ drs. Altamiro GlIi
za.r a 	 arrecadação mu Representante RadlO..dlrrusão, a reumr-se Enquanto o último foi dis mar:les Secretario da Fazennicipal, que , até 31 de em I.lege. pulado integralmente e rin- da, e Deocleciano Coelho de

RAOIO. -	 N.. ondas d. 25.29 Março do corrente anno Pessoa conhecedora do ra- .." dou com a victórla palestrina Souza, Inspector Regional do 
, mts. e 31 .55 ml•., • eslaçio O.· loi de 158:765$200, e em mo commcrcial procura re Pela resoluc\ão n 9;j,?e 2:> por a a 2, o choque decisivo Mioisterio do Trabalho..It. 	 _venlfy. de 	 Lond,e" irradi.r. igual periodo do anno presentações, desde que se- d~ corrente, fOi. o acadernlco de para a conquista do titulo, 

noite o .eguinte Plog,.mm., hora· 19:18, de 139:910$850. jam bem 	 remuneradas. In- MDlarCrltuoes ETmr~~~Ono~ead~zev~~~ devido ao máu . tempo, t~ve O Avahy treinario de Flori.nopoli.: O saldo que possue o formações , por obsequio, na q d 11' . IP d seu transcurso mterrompldo, PreparJndo-se para enfrentar

20,20 ,.- Notíci•• despo,tiv••• Municipio, de 8côrdo redacção do ESTADO; en- exe~cer o cargo ;. o ICIa e quando o «placard» 8ssigna- o .Leão 110 Sul•. o Avahy re<l-


Not•• IÔbre o M.rc.do. com o balancete recen  tretanto, caso uma lirma in- ~:~~~e~(lg~c~~creta rlo da Segu· lava I a Opara 06 BamptHlli- lizará. ~oje, á l.tarde, rigoroso
20,25 -	 Palettr. em Inglês. temente publicado, é de 
20.45 - Músie. d. D.n•• por Vil :3041345. ~e:~s;:~~er:S!:I~, ~m~~~eij:~ nos. exerclCIO de c"nJunto. 


Victor Silv••te, • lU' Orche.t,•. o
Esse lIaldo total é tamente, á sua presença. O 1051. Hist. e Oeogr. de Sta. Os 72 mitnutos _re8t;.nte8, 
21.00--21 .15 - Nolici..io .m 
 maior até hoje registra Calharina reune-se, amanhã, em p08sivelmen e, serao ISpU- Campeonato de Bola 


porluguê. e Not.. Semen.i, .ôb,. do pela contabilidade I'it1!f!l!l-----IIII!!!~""!!!!"ii Isessão ordinaria. tados lIoje, á tal·de. ao Cesto 

o Mere.do do. Derivldo. do canoinhellse. 7:i___ ___ _ 30_·v_-_2_6_ Quem perdeu? CO~in~hi:~s P~~:rád:~~!~!d~ A ~iga Athlelica Calhari'!cn-

Algodão (só n. Irequencl. GSE No dia 16 deste mês, 

11.86 Me/,). foram inaugurados na Bé  Pela menina Teresinha Sousa O posto de 'deader. do ca~- ~ê~a~e PllÍ~~ov~~n nfnte~~~:~~,: ;... 

de do Município os servi  Nov. .erie de victóri.. Lima, lui depositado, em nossa peonato, aendo, então, reah- torneio de cesloból no qual21 .30 -	 .World AII.i... . p.
I.,tr••m inglê, por H. Wielchlm ços de luz e fôrça ele  chinesas em Kidngsi redaçli~, um p~! de ~culos com o 1ada um~ . eme!hor de tres» deverão tomar parte' todos os 

Stced. ctrlcas, de modo que 
 respectIvo estoJo, allm de entre- para deCidir o htulo de cam· «Iives. desla capital, 

garmos a quem perdeu.21 .45 -	 Notici.rio em Inglê•. (como diz um collega, Londrea, 25 - A Agência 
o peão. 

21.45 - Si_' hor.rio de Gre.n dali), «a cidade apresen Reuter annuncia nova série 	 Nilo Bianchini
wich. ta novo e 8erridente 88- de victória8 das tropas chi Com pes~r aqui registramos


pecto noctl!rno e a po
22 00 - Big Ben. A Orch••tr. 	 nesas na frente de Kiangsi. Laboratorio de Análises Clinicas o accidente de que loi victima,
MOlart de Londre.. Regente, An  pulação jli se póde de  Os chineses attlngiram 08 	 em Brusque, o desportista Nilo
Ihony Collin•. leitar ouvindo 08 pro	 ca6uburbiOs de Nantchaog, 	 Bianchlni, por occasillo do Ir.ci

22.30 - Big Ben. Fim d. I,.n. grammas radiophonlcos pital da provincia, que havia FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO no Brusquense-I.iga, dia 2\no
miuio GSE. do pais ti do estran sido occupada em março pe-	 do corrente.

22.30 -	 Tr.n.miuão GSB: Bis geiro~. 1 Ex-assistente do Prof. Dr. Erasmo de Lima - Rio101 japoneseli. O zagueiro rubro-azul, no
B.n. Noticiario em eflNnhol. 	 Curso de especialização com o Prol. Dr. Ab.don Lin~ -Rio. momenlo que pulava para tirarPrática no Laboratorio Central da Mannha-Rlo 

GS8. 


12.45 - Fino de ""n,minao ~~~~---;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;~ II de cabeça tlm optimo remate ad 

versario, fo i alcançado no nariz
.'. Dr Pedro (ataP'o Clini~a ~édico· Exames de pús, escarro, mucosidades, serosidades, etc. pela mão do guardião, soflre!l


Análise de urina, féses, liquido céfalo-rachiano, sangue ele. 

CINE OOEON - A', 18.30 • ;li ClfurqJ.ca Reação de Aschelm Zondeck (diagnóstico precoce da gra- do Iractura do osso nasal. r, 
• 20.30 horas, .A C.I. de. Don das molestias da cabeça .. pescoço Videz). Reações de Wassermann, Kahn, Klein, Hlnton. 

zeIlH". ESPECIALISTA EM Vacinas Autoger.as. Todos os exames para elucidação 
 A vida d. hoieCINE REX - A', 19.30 hor••, OLHOS. NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 	 de diagnóstico.
•T.r.!..nova•. Consultorio: Rua Trajano, \8 precisa do 


ClNE IMPERIAL - A', 19 e Diariamente das 10 ás \I! e das 4 ás 6 horas 
 Rua 	Felipe Schmidt, 8 - Fone ~_ ENO =:. 
20.30 hor••, .Sor'e nio .. com R••id.nci.: Phone 1565 

pr••• 
 43 	 163 3Ov.-l I 

o 	Sabê.o 

'''VI8.B. SI'BIJIA IDA.BII 
DE ~Ê:tZEL&GF.t\: JGnNVILLE (~arca regstrada) 

<OONSERv,Aê io ..JEciDó~iDA ROUPA PORQl:fELAVÁi.F'ACILMENTE E COM RAlm)EZ ' 
'~;:J~\:'~ 	 ~~~~;;\Jt~":~~~"<» ,,'~":; 
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