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I Congres~~ ·~l1~~~~!i~.p}:, 
I .F!orienÓ<;mll! " ~~~t!lr8:sé. com •• grll.ude ' ~~~'iÍsias~b, 

'. I	para o primeiro ccongresso Eucarístico Estadual, a l'eali
zar-se nos Últim...0...8. <I..ua._ tr. o." dias. d() mês co.rre. nte, em come~""··.·····,····,·.··;·"'·, '·' .""··· 	

I 

moração ao 25°. aniversário da' ssgração de S. Excia. Rev-Ima. o Senbor Dom Joaquim .Domingues de Olivcira, Digo E	 de 
'1 nissimo Arcebi8po desta ArqlJidiocese.

O primeiro ., passo impórtante já (oi dado com ao MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATA~INA Ireabertura da nossa majestosa Igreja-Mater, hoje, incon
testavelmente, uma Catedral à altura dos nOS80S lóros de

Diretor-gerente : Altino Flores Sé Arquiepiscop&1 e de Capital do Estado. 
E&tá em andamento o novenário de preparação, que

irá até 27, cabendo um dia para cada igreja ou capela, on
ANO XXV Florianópolis- Quarta·feira. 24 de Maio de 1939 N. 7671 de permanece o 55. Sacramento. 

Intenso é o trabalho 'das comissões, estando toda6 
em Iranca atividade. 

AGREDlD.lLP.o.R. UM . A de hospedagem vem recebendo, diariamente, deV d dCur-lbl-a " " ol.-tana de ' . 1!: .. l!:t~~ torpe faras vários pontos do Estado inúmeros pedidos de inlorffiaçõeR~-"Me-~ro-pGATUNO A MAl DO ".-" 	 e motor 6>fie alOjamento, pedidos êsses imediatamente respür1dtu-o\!:
INTERVENTOR O Almirantado holan- . O elemento oficial, tendo à Irente o Exmo. Sr. Dr.

BA,ANO dês, perfeitamente ao Interventor Federal, DO. Presidente de Honra do CongressoFIor-.ano'po1.-5 
par das principais qua- está facilitando todas as providências necess~rias ao bom 

BAIA, 23 - Na !'idiUle A . lidadee das vedetas lor- andamento dos trabalhos, prestando, assim, ·uma colabora-
de Santo Antonio de .Tesus, VISO pedeiras a mot"r, acaba ~:ge~:~~m:en~~t~~nrosa e eficaz, digna, por Isso mesmo, de 
onde reside, fOI vítima de F/lço público que, no próximo sábado, dia '27 do de encomendar 20 r~i- Tudo, pois, está a indicar invulgar brilhantismo e 
lima agressão a mãi do in- corrente, todos os sinos d!l Ctlpitlll, sobretudo das I~rejas d!ldes de alta veloc ~- notavel êxisto para o grandioso conclave eucari.stico que, 
terveotor do Estado, senho em que se conserV/l o 5.S. Sncramellto, deverão tocar de, c/lda uma das quais ne~se carater, pela primeira vez, 8e e!etua em te~ras de 
ra Ana Augusta Alves AI· leRtivameute. ao meio dia e ", 18 horas, dur/lnte alguns levará 4 tubos de tor- Santa Catarina. ,
m~da. d d t minutos, em homenagem ao Congresso Eucarlstico, n ini I pcdos de 18 polega~as Esforcêmo-nos, portanto, em aliar a êsses prepara: .' 

e ma ruga a, ~~ ~a uno ciar·se no dia seguinte. ~nngtl~::~eo:. Õ cp~~~~~~ ti.vos exteriores uma sólida e particular preparação inte- ; 
pene~rou na resldencla da. Outrossim, que deverão tocm', pelo mesmo morlo,. rlOr, para que pc,ssamos úierecer a Jesus-Sacramentado. ' 

refe~lda senhora c, enCOD- e durante o mesmo tempo, nos dias 28. 29 e 30, que lor- ~~ô~~~á co~n~!liidpfan~~ com as pompas das solcnidadps, a Jlrmeza dos nossos seno' 

tran o-a, prostrou-a a mu: mam o aludido Congresso, três vezes, e precisamente às timentos de Fé e a sinceridade dos nossos protestos de 

ros e ~ p'!,uladas. O f!la][el- tU:! e 18 horas. do engenheiro naval in- Amor! 


f~P~~:I!l~oc~ãded~m~O~~al~~in~ PI-:. FREI EVARiSTO SCHUEllMANN ~~~! ~~~~r~ ~~~:~-t~~:i SALLES DE ASSIS 

do em seguida. _ ______ Vigá!:~_______ Co., em Hythe, Sou- (Da Comlssao de Propaganda e Imprensa)


O sr. Aprigio Alves, ma· thampton. Os outros 19 
rido de d Augusta estava O A ., T ~UUl~OS NARIZ DRRBlam serão construidos, mp. - ••••••••••••••••••••••••• 

i~~!~~~~~i:~!r~tj~~prt~ !:urg~~'_~sOpeci!~~!~S - Asslsté~te do Pr~l. Sanson g~.~~~:!~el~~~:rs:~c~i~: 	 - - "<>'~: 
socorrida pelos vizinhos, sen- (oMultudu10i.12 e da.1ói,18 - João Pinto, 97.ob.-T.I.145 Smulders, em Schiedam. •• TRANS. FUSAQ •• 
do logo depois transportada ~~~~~===~~~~==~~~~~~~ Essa8 embarcações 
em uma lancha para est!l A b I -c M ' d ã são destinadas a serem • DO SANGUE (l\'IAUAYILHOSO) • 
capital, onde foi internada nem arcadores. I ar'"!l~n. Iran a.n ? se empregadas na metrópo- . " • 
no Hospital Espanhol. - eXIbira no Pavllhao le e nas possessões in· • Com 2 vidros augmellta o peso 3 kilo$ • 

o seu estado de saúde RIO, 23. - .-\0 preSidente ] Brasileiro sulares. Terão 65 pés 
iq~S:~~~a cJ~~a1~:ime~~to:onqs:~ ~:nú~~1~lb~~~raro~ f~f~~eV~i~ Nova York, 2;; (U. P.) _ As ingleses de comprimen- : Unico fortificante no mundo com 8 elementos tonicc) : 
recebeu e em vista da sua lo Paz, que forçAra a ulta autoridades ?rasileiras. da Feira ~oe ~e2 ~:~~;~~~~ cêrca • Pho,sphoros, Calcio, Arseniato,Vanadato,eté. • 
Idade avançada, pois conta do feijão. no respectivo mer- Mundial de Nova York Informam Por que não imitamos •• CUl"dado com a tllberculose •• 
72 anos. Mais tarde, o a· cado. O Cheie de Policia, em I q~e a ar lista . Carmen ~iranda os holandeses, afim de 
gressor, José de Tal, foi virtude de detArminação, man-j n.ao se eXlblrv nu Pavllllao Bra: incentivar e aumentar 
preso na [<alra daquela 10- dou instaurar inquerito. que slletro e que a mesma ~egulra nossa indústria de cons. Os Pall1dos, Depaupera.dos. '. • 
calidade, quando fazia com· corre pelo 9 o distrito. Essa para Boston,. onde tomara p~rle trução naval? _ per- • Esgotados, Auemicos, • 
~~~s com o dir'Uoliro rouba- :~US!~~~OOu C~~I:a~?nb~~V~~ ~~OP~~~IU~~~~~c~~: d~s~~~~~sa~~ ~~~t~ã»~ do"1fi~eio da • Mães que criam, Magros, • 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;'.Iministro du AgricultUl'u, que, dia 29 do corrente. • Crianças Rachitiêas•., ".., : 

por sua vez. a remeteu ao --------------------- • Superior 110 oleode : FI:gãllo 
Tribunal de Segurança. Com 1=----------------------:I. de Bacalhllu. ; i(~ " •M h d&0 	e o &Cia. rererê~c!!I. ,'l ~Içada do Tri· D J - dA'· . OLHOS, OUVIDOS, • Receberão o elleitod"a .lrllll3- • 

ftnCl"a e hunal fOi ouvld~ o. procura- I' r. oao e rauJo-NARIZ GARGANTA • fUMO do :5aDguéef~ ;t~lifflu- •Age dor geral, que IlldICOU o ad- _ 	 '. çãog.~rlll do- ortiulISmo como • 
Representações junto Oiticica Filho, para a- I .. .• 	 •

companhar o inquérito, onde E.pecl.luta cio Cenho d. Seúd. - As...t.nte d. prol. Sen.on 
Cal". po.lal - 37 já roi ouvido o deOllnciRnte, ! Consultas dlarlas das 4 ás 6 lf,2,,-;-$.ua.. YlctorMelrelles, 24-Tel,1447 '. ___ • 

Ru. Joio Pinle - 5 que acusa a re!erida lirm!l • • 
FLORIANOPOLiS de ttlr adquirido 50.000 sacas Brl-ndes GLORIA ••••••••••••••••••••••••~ de [eij;lo, com o prop6Eitll de 	 > • 

Sub·.gentes no. principais fazer subir o pre~'o do pr[)· 1.800 republicanos o G onJ:ee80 Interna
. P 77ufliCiP;01 do E.tado d_u_to_._ ____ .__ _ .___ O Brinde do 1· prêmio, Vale 9591, cortes- espanhóis para o cionál .. e Z3GAoqi~ não 

~~~====~=~~IMais nordestmos para pondente e um fino terno de cesemire, coube Paris, 23~_é:i~~legaçãO do maisseBRmmZarQ no 
Os vencedores do con:. as lavouras de México em França selecionou RIO, 23. -O:é omlte l' f-

curso de frases do S" Paulo ao Snt. Celso Capela, Funcionário de AIFânde- cuidadosamente os \.800 relu- ID8.nente dosCóngl-cAO' 111. 
O N P IUo, 2:1. - O Dcpartamllnto ge deste Cepitel. ' giados que devem partir hoje ternacionais dtf Zi>olog'-. co 

. " Nacional de Imigração con· 2v-l de Port.Vendres, a bordo dOISéde em Pariil; .delib roUD o 
RIO, 23 - Estão conclui tlnuandv empenhado n~ tran~ HlU _Sinai•. Entre el(os se encon· mais realizar" nO BruU. n j4 

dos os dois concursos, de porte dos nordestinos que ~e O I tram principalmente agricul- anunclado ,XU1' Congrtl o. 
cartazes e de frases patrió- encontram aglomerados el1l Soro Abe erdo Ferreira, empregado de tores, operários especializad!J8 O présideúte : ~g relorldo 
ticas, que o Departamento Pirapúrll, recebeu comunica- Cua Meyer, rl!:cebeu um lindo chepéu, brin- e intelectuais. organismo, .profess6r Alaurlcu 
Nacional de Propaganda ins- ção . do encarl'e~ado .desse 	 'rodos possuem recursos pe- \Caullery, endereçoú, 11_0 

!~~!:a~:,:: O!~~~:: ~~pul~: ~~r:!~~m ~~~::~~adl~c~~~a~;8 de este correspondente 10 4' premio, V ele ~~~~~~~o:sd~:p~I~:: ~:r;::~i: ~~ntl~~~~::;ã~~.r~:~~&:o..~ 
res nOIl altos problemas da pessoas, com destino Ú~ la- 2341. ção no México. motivos da iOl'xei(ulblUdade 
delesa nacional, propagando vouras do Estado de S. Paulo. 202 2v.-t Uma alta personalidade me- do propóllito dareaUqçlo do 
a nova lei do serviço militar. ----·- ------·------ ---------------Ixicana declarou que essas me- certame no' Rio .. dél JaDeiro, 
O concurso de cartazes, a didas provam o interêsBe que' não obstante os ésfol'ç,M em-
que concorreram 130 Iraba- há no México pelos republi, pregados. 
lbos, Coi o primeiro a ser canos espanbóis. O sr. Gustavo ()a~D.aaa 

ju~a:gócurso de Irases. cu. lata triste••.,1 IIIAr , :!:~~c:: n~~~~~Jrg::·.~:
jo julgamento Ioi mais de- reabro.cblle' S~fres tosse 1 viou privarem '.: o. aconted
morado. devido ao Dúmero I' lei de NÓllo 58nbor, mentos OPlll~ \de a rVÚ' de 

~~~r:::~:::ljá deest~o~fno:~~~ 	 56 te IIlv. !I 1lIJITIlTOSSII ! :é~: ~e~~1:~,t~~:.u:=~~t 
rellultado, após paciente e- A Itália tem café da dadtl um grupo ; ÍlelÓto de el' 
xame de quase 20 mil rrases, Abissínia entistas estraIlgei rQ.. 
101 o 8eguinte: 


•• logar - A frase: - «De· 
 Rom~, 'l3 - Importantes quo
lende para IJ8 teus filhos o 	 A vida dê·I\Oitas de café etiope serão autori·
Bralll dos teus avós... de au zadas a entrar na Itália, a par
torla do sr. Francisco G. Ro tir do fim do corrente mês. 
mano, deata capital. ;N8fi:Os contingentes em questão

2° logar - A frase: - «Se provêm da região cafeeira de
não él reservista, ainda não Gimma e serão importados nos
é8 brasileiro.., de autoria do meses seguintes nas quantidades o palSl 'I O apr•••m,doar. Roberto Lago Diniz Jun 
queira, desta capital. ~~~e~o~:sga~~d~~eTtá~~a. necessi- i ..d. 2.930:772$000 

ae lo,ar - A frase: - .As -------_--.. - ;,.RIO, 23. - O JUla da L'
pitrias desarmadas sucum A 	 população . itlli.n~ y"aÍ'~ Clv.I, por dMpaoho de
bem: o 8raaU conta contigo, Roma, l!3.-:-De !!côrdõ · !.'Qmôl1!~m, dereriu a cOllcordataIOldado», .de autoria do sr, estattsUeas ofictaisa3()de. I!~~.yeatlva da firma P. Leal,Joié Joaquim de Almeida, Abril deste ;ano, Il'populaç~ó .e,~tlibeledda ('Ota IAbrtc.a dedeItá capital. 

g~t!~!~~. I~~~fr~fi~:~;?3~~::6fâ·ra~: t~~~a.:cl::~~~.ãd~u~Viàj!i '~!ra . oRip um itit,liâúa da '·Liblá)<",. da Quttadda. 26. A. prOllpó.tI.'.. 'cliiitorcinemato ."' .. . " ,,"",,' , foi pata papmeato IDtegral. 
arinco SuIcIdou-s. um ••crl· .Dl • p....ta~N 'saab! e"-

Lllboa, za. (U.P,) - P"'OU 
por Mta c.apltal, a bórdo do 	 tor anti-nazista :'-:-20P3t,:~~clh.t.t:: 
- c..p ArCOOP, o Ir. Walter /i()" Vork, l!3 - frnal M 1- oQo de or6dltoa • dNttDado 
nu~. dlrelor d.2Oth. ler, tK!l1or Iltmlo qlle 'VCII! o dia 20 de Julllo para a a. 
Ceetltry Fox Pllm.., qae .. do Relth depotl do .,dvulo do aembl" de oredor... 
41,j,. para o Brun, anm de nnllmo, lukldou·ae no se" a· For.. no.HdOl comI."
...lAtl r a laaportante OOIl"t'l\lD- parlacnenlo, em NoYa York. Con- dOi L, Plato P!bllro . Ctll, 

Inl 	 46 I o. de Idade e " a· • o ....0 .,reeell1ado 10b.~a~1:,::''1~-;:·RI:X. J.~.I~: 	 --------1 11 \Ia li;' ~I lo t 1!l~1I tldenno. O ,b~'17?aooo. 
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z 	 o l2rA()(i~Qullrtll feira, U de Mato de 19S9 

• 


eslÓ reéebendo a 
Rua (. 'Mafra, 26CA"SA /ROM ~Q~S Teleph'ón'ê 1288 

150 	 . . '. . - aOv.~·6 . 

"' ----1

As colénias portu~uesasl 

da, Africa e a Alemanhal 


~ LISBOA (~. A.) - O .Jor-r municações rl'anco-urit~nicas ao estauelecimento de colô· obter uma gara~tia delinitiva I 
nnl do Comercio e das Co- o ('stabelecimento da Alema- lllias alemãs no lado ociden- e essencial, como a de que a 
lónias», (que acaba de ser nho na Arrica. Ob"ervu. em tal da Arrica. Alemanha respeitaria e cum
violentamente atacado pela Is"guida, que o Reich renun. O jornal repéle a idéa da pl'iria suas próprias declara
"Berliner Boersen Zeitung.,! cioll às suas colônias não restituição dae colônias à A- I ções 'J E' sempre «com reser 
por ter declal'a~o que a volta! através da Sociedade das kmanha mesmo sob condição vas mentais» mal dissimula· 
d_os. ~lemães à. Afric~ cons- jNaçl;es e. ...im, do artigo 119 de um, pacto de desmilitari- !das que.a Alemanha assina 
htuma «a mais temlvel 0- do Tratado de Versalhes; e zação tias regiões arricanas. !tmlados para rasgá-los de
meaça», à Belgica, Holandll tira Il cOllclusão de que não «A AlE. to-I pois. .. Diante de promessas"manha tomaria 
e Portugal. assim como A poderiam ser introduzidas dos os comp.omissos -- ex- apenas oficiosas, mas que se 
França e Grã-Bretaoha), con · modificaçiies no «statu quo» plica o jornal. RatHicaria o Itraduzem em atos dE' má fé, 
dena com maior severidade. sem o consentilpento das desarmamento geral da Alri· 
a política do Relch. partes interessadas do trata- ca. prometeria não criar ba

«Em suas reivindicações do e, sobretudo, dos Estados Ises navais e aéreas e res
territoriais, européas ou alri
Crina8 - diz o jornal - 1\ 
Alemanha é levada por in
túitos imperialistas suficiell
temente conhecidos e que 
"ão .muito ~Iém das su~s ne
cessldades mternas reals-. 

O jorllal resalta o novo pe
rigo que faria correr às co-

Rádio de Londres 
Nu ond,s de 25.29 mio. e 31 .55 

mio., I .stlçio D.ventry, de Lon· 
dre., Irr.diará .sll noile o s.guinte 
progre..., horirio de Flori.nopolis: 

20.20 ~ Nolíci.s esporliv.s e 
Notes sôbre o Mercado, em inglês. 

20.25 - P.I.str••m inglês, por
J. W. Pllh•. 

20.40 - A Orqu.stre Escos.e
., d. B. B. c.; Regênte, Guy WII
rlck. 

21.00-.. 21 .15 - Noticiário em 
português .. Nota. Sem.n.i, .ôbrc 
O Melcado do. D.rivado. do 

AI~odio (só n. frequência GSE 
11.86 Me/.). 

i1 .30 - O Oerby. Um co· 
menu.io sôb••• corrid., irr.di.do 
d. Eplom. 

21.45 - Noticiirio em inglês. 

wi;~:45-Sin.1 horirio de Grlln
22.00 - Big 	 Bln. Um R.cit.1 

I doi. pilnos, por Pbilip .Finch • 

Nin. BecklH.Big Ben. 
missio em GSE. 

23.30 - Fim d. Irens

• 22.30 - T..n.missio em GSB: 
Noticiirio em .,~nhól.

22.45 - Fim d. tr.n.mi.sio em 

Unidos. que certamente não peitar eternament!: os direi · 
permaneceriam indiferentes t08 dos outros. Más, como 
_ 

D·lsturbeIO~ Renaes 
., 

TRATE-SE A TEMPO! 

Os rins desempenham um papel __ 
de importancia primordial. O seu '-' 

máo funccionamento repercute in- ~ ' 

tensamente sobre a saúde. Si estão ),;< 

obstruidos e não cumprem ,r\i~<'-., 
'>. ;.'" 

c~mpletamentc a sua missão de ,. .'N.J•.... ; .,' 
eltnunar as Impurezas c $ub- ..~\ 

5tancias toxicas Que estão con- ',.~: . 

stantemente se formando no 

organislno, não é raro Que" sobri~ 

venham dóres na cintura, ír!"(~g'ulart

dades urinarias, dores !l,~S ju ntas. 


AsPilulas De Witt para os Ri"sc a Bexiga, 
devido as suas propriedades diLlrl'ticas e 

!!stimulantes, constituem 11111 medir.amcnto 

:ldcquado para t ..cs C:l.SQS. Normalizam o 

ilUlccionamento dos rins, propnrdnnam \1"1:\ 


~:~h:;~i!I~~:~~;:;t~: i~"~~~~~~~: ~~:: r~~~ ~ 
..ystema urinaria 


Nào hesite em cll1prc~~r 11 m rcmedío 

que tem merecido a r.unft:u:ça de diversas 

gua~ões em todas õ\s panes UO 1l\!lIldo As 


:,:~u~ss~~I~~~t\!~i~~re~I~~~:n~:~~~~s nocivasPlelulas DE WIITT 

PARA OS RINS E A BEXIGA 

indicada. para Rbenmatismo. Seiatiea_ Dôres DaCint...&, Disturbios 
Reaaes, MOleps~~adsu:ida~ep~f~x~e::~ J:r:~is:r:ri:.enf.rmidadc~ 

brutalidade e desprêzo da 
palllvra dada, um único ca
minho se apresenta aos pai
ses que desejam sulvagullr
dar os direitos dos nomes e 
das nações: uma frente úni
ca, positiva, indivisivel e co
rajosa contra tdd08 os pilses 
indesejáveis que se servem 
sem escrúpulos da agressão 
contra paises que possuem 
o sentimento da honra». 

VENDE-SE ~~a mC:t~~ 
rial, lipo «chalel» , em Jolio 
Pessoa (Estreito), na rua Spi
vack n. 19, com 7,80 de frente 
e 19 mts. de fundos, bem co
mo um terreno, sito na IÍlesma 
localidade. com 20 mts. de 
frente e 25.30 de fundos. Tra 
tar como sr. Carolina Unhares, 
na rua Vitor Meirelcs, 17, nesta 

• .'. 	 ,', ,', · ,c ·· . ..'. ' ~ 

Exijam sempre'' os vinhos Cruzeiro 

LuísMi~hlelon . & <ia. 
Distribuidores; S. T. ·ATHERINO & IRMAO 


FLORIANOPOLIS 


."... ...\,. ...,,;._-1l, .-~. 	 O ELIXIR CINmA!E~ ' 

O GRANDE REMéDIO 
DO 

:1\< 
~~j~tal. t5V-41.----;;.;.;;;.;;. :::;================::::::==:::;1 ,~-'<'. 

Dr. Joaquim Madeira Neves 
Dr. Augusto de Medico - Oculista 

Formado pela Faculdade de Medlcloa diJ Unlvtr:lldade I 
do Rio dI!: JaoelroPaula 

MEDICO Tralameolo cllolco e QJ!:;~fboos de todas ' a! moleslUi!! I ~ 

"-DOIlOça'pdlltSIlObOraS- Cura0 de aperfelçollmeoto Da especIalidade, com o dr. 
ar os Paulo Filho. no Serviço do Prof. DavId SaDsoo, 00 Hos

-- OperlcGll1 -- pital da Fundação Gllflr~e-GurDle do Rio de JIlDelro 
Compldll apparelbagem pnra exames de sua especialldode" 

Rua Viclor Meirelllls____n 26 ' . Eltctrlcldllde Médica, ClIolcll Geral .CONStllTORJO 

As 10 1/2 e das 2 ás 4 horils 
 Consolles dlarlllmeole das 16 ás 18'fel. 1405 CONSULTORIO Rua João Ploto 7 sob. Telepb. 1466
Resldencla: Vlacoode Ou "c 


Prelo. 42 - "T~1. 1355 
 RESiDENClA: RlUI TeDeDte Sl\yelra 67 TBLBPB. leZl 

G~~.~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____~~;;~;;~~~~~~==~======~~~~~~~~~~~~ ......................................................................-••i•••

• ,	 .

•••• 
: POR MOTIVO DE M;W.,8~N~~ PARA O PREDIO 
I;:"~ -----..-.---...- H.O 12 DA: MESMA:.iRUA, A * - .------ 

• 
I. 	 - ..1[ ~ , MI'[~ lllln~ l 	 U~ ~ L L 

-c< •

••
•• 

i: ' 

• 

i
! 


: '1$t,~]"azendo grandioslllqulda~lo de TODO o stock a pre~os ex(epcionalmente reduzidos : 
• c;;;:';;; poucos DIAS I 	 APROVEITEM I. •• 
• ,. • • .................................... •••••••••••••••••••••••i..: 
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o ESTADO-Qunrtà.féfriL 24 de Maio de 1939 
t'itM'i'w'an 

rm balanço da situação feito pela:!1 _ . . . ifll{(O moderno 
SHO .\. (\". ~~p!e~nsa de PortluD'i!o~L,m" q" "",~"I (a!x~o~t::n:~~~o~~,R~~,~:~~~::JO I pbo1aocile"os»Idos rt'Cl'nte9 discursos ICi "cnus naçôcs não- têm o di- do bloco totalitário não slglllhca loS sorteio das Apolices Pernambucanlls será n 
sRr§rO/)8[~,avleal~.. i eHr'l·tleS_heam.'~lle!·lere,..il·ts?tl rdecOemX(i.,S\t!'~'SSO~IIl~ÓdPoÓpdaen~ Ilb°lçaõbeasndcolanr~lnd:I;~~I ~,v~,e~~I~o =~~ I rcalizado no proximo dia ':1, :!s \1 horas, no recinto I BERLIM, 22 - O. '	 .Berli 

~ '" ~ u Y 	 do pn'gão da Bôlsa de Fundos Publicos ner Boersen Zeitung., r ll la u ,.

" f.Já ~n~n\f:,~~s;O dJa ~~:;~~- ~~r~anJ:~~; :ss~U~~~C~l~Ci~~: I~~~~~~~~)nt~er~l~f:.ss.agatu~e '~I~: do Rio de ,Janeiro. Il:~~eso~u;DsC;;d~~~~:m an~~-~: 
·nternaC iOnal. mo :i destruição da indepcn- mou ultimamente de maneIra so A CAlXA ECONOMICA DO RIO DE .JANEIRO, torna licado na Polônia p- repor

bloco tot!l.litario . re rl ~ncia dos palses que g~zam le:1c que en tre os Estados n_ão I público, mais umu ve", que a venda desses titulos tando-se ao artigo do sr.e• - escreve o «Nonda- ainda em p~z do exerclclO d.e aceitava senão relaçues de fo r· está s!'nd o [eita, nesta nêsta praça, por intermedio do Gmbbels, publicado na edi
\.. «Parece que o v~n~o SUll soller llDlu no .lmor .d~ h - ça. A sltu~çáo da Itália c tnste . . . ção de 20 do .Voelkischer 
~ou. A Fr~nça e ~ li ra berdade e de. su~s trad!çoes. em consequencia dessa allrma- Banco de Crp.dlto Popula~ e Agncola Beobachter», queixa-se de 
~al1ha es!ao em n's~eras IO ~Ioc t) totahtlirl?suPPos que ção. Sabe-se Que esse pais po- I de S a nta Catharma uma verdadeira «infecção
1a!ar.m::us alto> - di" 01'UOO lhe ê ..Pt' rrnltl?O, por.qu~. bre se sente esgotado pelo es· \ ·' ' . r; . :, • • ,'~. " .~ . . _ . O O polonesa• . 
.!puhhc8}>, __. se:gu.ndu a'lrn18. ~.~~~. _~ .~1: .f.ôr _'J._m..U,i..!2.t ...e:H _ .(.;. \-~''!' .. \''i!!"l;!... ...v:~d:j",~J.,....--á... . ~ . ~~~---=-1::...~~qº.!.._.~ l ,!t..-!.ll:L~-4~~.--4P~'_~..!Hljlg\.... fS-r,J),t..;.~!l f'" ,. O grnn~·e DrgUo berlin~ustj

.Comel'Cid d" ! ',:n"" 1l-lnilIUlco. l, u'!ullnto ':l~e o 1)!0 " há ça nos. Ao cC'ntr<irio do blo~ o 1I concorre'ndo IlDn\la~m e nle (;8 por~Bd?re8 d~S8~S ~P.?- assim se exprime a propõsi
la: -U ma co,.u e ce I'la e Ico das naç"es paclllcus, por dico ue é cacaz de lIm es IIIWS do \'alol' nOilllllul de cem lilt re iS, à dlstnblllçao to: .Um Estado de cdtrutufll 
~s~rut ~ \· .. I: a niiançl.l [ran- tl'~mpel'alDento e Pl'incí.~iM'. ' rÕr~o m'iliiar mais' am plo c ma- de prc!..'li,, ~, em t1i[li~eirO, no totnl de rs. 1.500.000:5000. em grande parte primitiva e 
tl r.ltaDl cll». . . _. nao ousa ".mpregar fi !orça Iis dispendioso porque s u a~ rc- , A :lEIGA FARIA agrária, que não possue sc-
I lOrn!!.1 CIlIt.'IIeO «"OVI.lla. como !Jl]rrel ra a expansao tO-I ,. r·t t '.' ~ Directnr da Carteiro de Titulos não meios financeiros e e
» esen"',' :' «F.' neces~ürio tlllitária. As lIaç ',es pllcificas. servas $,10 III 101 alllen e supe rt ! conõmicos primitivos e du
·.esqut'ce r 'Ille ~e [urroa- cansadll s de tolerRr as au!1á· ores as do Illoro totalltarto. vidosos; um Estado cuja tel'
I dois hlocos claramente cias da violência, decidirc.m Portanlo, salvo no c.aso em que ceira parte mais ou menos 
~gônicos: um, partidáriO derend!'r não t;Ú seu8 10teres- uma. I ? u~ a resol uçao, sempreI se compüe de populaçõe,; 
violCncin dirigida para os ses vituis. mas. tllDlhem, os Iposs lv,e l, losse tomada , a pa,: q;;.e IlJe são estrangeir'ls ci o 
scimentos territor. iais e 511 princ!pios qu e devem regul s.r pode ra ,ser .assegura~a, porQu~ ponto de vista étnico; um 
dinado ú ideologia exe· a ~ rt' h~ ç. '-'es inte rnllci!Joa:s Ios ~1"Cl d I OS de naçocs S,IO r;t Estado nessas condiçües dl" . 
ve~ , se~u!ld!} a ~ua! Ug pc· normnic;)~ . . r1~ ~i1 m osJo. 	 veria, na realidade. ser senl . 

pre conciente dos limites re 
lativamente modestos das 

.;...~----~ I su~~sr~s::::;~~~~d::~ãO devc-

Laborabrio de Análises Clinicas ~~is:~~;~~~~e ~o;;~=d~~~~~ 
1I 

de e possante vizinbo_ Essa 

a 30$000. FCO. MilTON DA COSTA CARV ALHO ~~~~:s ::~~~u!~v:ri:ro~~~:~


(Cof"ea - Â=-iC~iTO. esse grande e possante vi


Móveis de aço --- ~~~~~~c~~ I 
Colchão para solteiro, 

Ex-assistcnlc do ProL Dr. Erasmo de Lima - Rioi desde 18$000-. 	 zinho da maneira mais inso Curso de especia li zação com u Prol. Dr. Abdon Lins -- Rio.• ,e ·$ •• pe*,_ . 'á!.old.••• lente.Prática 11 0 Labo ratorin Cenlral da Mari nha-RioITravesseiros de pai na, 	 -Mas, o moderno bacilo 
V.S. encontrará na Análisc de urina. iéses, liquido cé lalo-rachiano. sangue etc. polonês do «devorador de a

Esmerada fahricação das Ind ústrias «i'i e\'e» - S P,lUlo 
, acabamns de receher. em csliln$ ns mais modern os. 

Examcs de pll5, escarro, mllc,)sidadcs, sc rllsidades, etc. lemães' já não (, mais um 

CASA BEIRÃO Reaçfto de Aschei m Zondeck (diagn ós tico precoce da gra- produto indigena, e tornou 


videz). Reações de Wassermann, Kahn , Klein, Hinton. se mercadoria de importa

, Reconlmcndamos aos nossos c1 icntes ~ amigos uma 	 ção. A Polônia é contaminaVadn as AlIt oo:c r.as . Todos os exames para elucidação 

vi s ita li nOSS:t cxposiçflo. lI e diagnósiicu. da do exterior. O seu Esta 

do mental é sério e necessi


Preços excepcionais! CASA Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259 ta urgente inte rvenção mê

dicá. Ninguem ma!s indicado 

.'Machado ... C.-a. Precisa ·se aluga r ulll3casade 16::' . . _ ... __ __. _._._ .. ___ _.__..__.___ ~~ ~:raJI~~~p!O 6~i~:;ta~sta:~:
IK moradia . ",ara casal. cu jo .alu . I' nunca c lamarão bastante for ;: guel nüo ultrapasse 100$liOO te que são êles os melbores 

Rua João Pinto .- 5 mensais. Inlormaçues na redac- o ârj'Jogado amigos da Polônia». 
Telephone - 1058 ,Cx. postal _ 37 ção do «Estado», v-lI IJosé Accado Soares Moreira 

communlr:c :lO:! ~~:J1l clleDrt ~ d!!:~ 11l crl'!lel e do Interior 
15v -ft :t •• ;) casião uma guilhotinll (má-

F L O R I A N O P O L I s. VENDE-SE ~~rd:r~: I
do e~I~(lCt que con:hlllll 1.1 r.x ot~cer SUII profissão perante a LITen G1LERTO DA SILVA 

-----'Iquina de cortur papel) . Côrte de ;);pp(~naç:ão participa aos parenles e 
Tratar á rua Almirante La- pess6as de amizade o seu 

contraIo de casamenlo com 
a senhorloha 

AURORA COSTAp~!~IP.~~e~~, ~! s~a~~, Im.,o. ~, I~ 3V,' --~--_.-
193 5v - 2- --- ----- ._.. -

lação? Procure obter na INSTALLADORA VENDE-SE 1~~:!'!:J~ 
DE FLORIANOPOLlS o medidor marca com lOS metros de frente, por 
SIEMENS. com absoluta garantia, porque 800 de fundo, situada na ci-

é o melhor. . dllde de Biguas8u com duas 
casas pequenas, catesal, granA. Trajano, 11 Phone 1674 de mandiocal, pllstagem e ma V--H ;509 to cerrado. Trata-se com o 
dr. Fulvio Aduccl, t\ rua .João 
Pinto, 18 (sobrado). v 115r:- 

JOÃO e EZILDA SENAI Carlos Hmpcke S.A. parllcipam aos parentes e pes
sOas de suas relações o nas! clmenlo de sua filhinhaMatriz: FLORIANOPOLlS SUENE.FlU8ls em: BlumenBu, Cruzeiro do ,Sul, Lages, 

Làgu08 e S. Francisco-Mostrullrio em Tubarão 	 Florianópolis, 16-5-939 

REFRIGERADORES ELECTRICOS 	 198 ~ 
Quer ser feliz ? 

Em negocios, am~s. tensor
te, saúde e realizar ludo que 
deesja? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao pro!. Ornar Khiva , 
Caixa Postal, 407, Rio de Ja 
neiro, que lhe indicará o meio 
de obter triumpho, prosperida
de, fortuna e saúde. Não hesite. 

JOSÉ LISBOA e SENHORA 

PiI=-~~d: ':'~Sr.r:rJ:e: • 
nilmmanla da SUi prlmllltnlta 

DALVA-MARIA. 
FJoIII.. 16-5-1939. 

191 Sv-f, 

em'prestà06es-Garantia de 4 annos 
.lfíOdeliis (de 90 e de 120 litros) 

,ombolr .. umo.',ecoiíomlo surp~hendeD'~ pois, em 24 	 Or. BIIcIe Vi 
- .. bOtoll ,cõilllÓiDêDí meaos eaerglll electr(clI do que um -o

·· ferro ~de · ieilgoriímllt em 2 bC/fll/! :le ~er,, :ço. Coualtorto 'Rua
i ~ Ma~iemo" 'eui dê(i~8lto todaa 8S peça8 sobre- Joio PlDto D. 18 (.o

brado). OoDnltu da 
1 .. a bora. ela tar

leDtee e DleGllomecaD1smo8 completos. 

em ~ d. dr..rraDlol , ô~ llniprltia.flol :.ttooollen de. Ao. pobres 
dJdoe I.Dlcdl"tamgl.. MIII D«aIldad. de IItJGOrdllrL"tI OoDlaltu DO Boapl•vi'" di ~u ou dcyolnrem ot rdr\au«Hlo,u p.:u. Ial ele Cutclade. ....
""111 oo.~,..ttt4oe ao Mo Paulo oa 00 alo ~c .....lTo, 8 bora. da IDUbL[uXIROE 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:AlItoo:cr.as


••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , LLOYD BRASILEIRO · - .; 
I:!ti --_·- -· - -k~-·S' · -M' - l.o\. "'{,i.... .. Q . _ : Df. Remigio

• ... ~ - ~1-':c.~ . -o:.i .~~ " • " P'A'TRIMON10 NACIONAL» 

~ l}coDselhamos O afam&d'!' LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- • i LINHA ARACA.lp /pORTO ALE9RE n:ara "! NO l't., CLlNICA -J\oI EDICA 


~ ~eDto Barata: professor d~ P~asitologia da Faculdade de Me- • ~7[)~~>~b~g~~Tt!.lraC~r':>Eu{L~~, q~ar~!~~r~ÃL«c~~~l~óL~I: : s;~~:~: ~~!i~ i~~i~laÇ:sd~ 111 

rf) dicina de Porto AJegre. E I .~alllvel na expuls!o , ~e vermt:s, . ; LI NHA P EN EDO/ LA G UN A: «MURTINHO " e ,,"'HR :\ND,A. » U~ r~l. 

~ tal como lombrigas oxhau8, ancylostomu8. etc. 30 ancos de fi : LlNlIA HIO; LA GUNA: "ASPIRANTE NASCIM ENTO". CONS ULTO filO : 

• uso têm demoostrado • sua ellloacl.. ~ TUTOYA IFLORIANOPOLlS .1 Rlla T rajann , I - Sebo 
e . i'! F R E T E S o E C A R G U E I R OS, CON SULTAS:I$ D l:. P o 5 1 1 A R 1 o .;,' . e VAPORES A SAIH: "I ;i $ IJ~s~6Eá~d~: hnras. 
$ CARLOS HOEPCKE S/A-f~orianopo li s * PARA o SUL: ; Hcrcilio Luz, 178Av . 
~llP. -, ~, ; CO:'YITE, CAPELLA: Chega rá n o dia 31 l' sHi rá no ' - Phone: 139:! - ; 

,i••••;Çaa•••&A••••:a••••oe.=o=.e~~';;t=.:= •mp~m () nia para Rio (imune . Pl' lotas e Porto Alegre. : Atteno'e a cn'alllaa"o.f 

~-~-~C-~-~-~~~~~~D· -~~M~~O~~E~N~-N~I~C~H~~i ----- ! n u d~ 2~ d o c()rrent~ s~ndo no\I;_p_J~5~~~~~i~~:~n~t~;a~-t~ft~ ~ -I~S~a-ndal-·1:-a-~S~ PA~~r~IA~~â 
ifurgião ~ ,.. '" mesmo dia pura Hajaí , Santos, Angra dos H~ i s e lUo dl' _--------' 

FlORtANOPOLlS Editicio Amelia Neuo Jan e iro , , SENTE-SE FRACOlde liras COM'l'E. ALCIIJIO: C hc~ará dhl 27 do corr \! nte, suin Ta ....._. ,h_."'.·.~.. 
Rua Fellppe Schmldl SOBRADO, SALA N." 1 do no mesmo dia pa m Pamnaguá, Santos, Ri o d ,; Jallei- - .... .. ,.U. ípara verão ro, Vitória, Cllr8 \' tl las , Ill léllS, S. 8alvador, Al'acaj ú e Re- !'-. c••r ~~ 

Clínica-cirurgia e prothese da bocca ciYe. 
DEFENDA OS SEUS INT ERESSES, DANDO PREFEREN- ~ 101 ~lflSllUI,

ApPllelhlmenlo recentemente adquirido, com todo. OI C~ALÇADOS CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. deJoIoda/lllYIISllftln :
Iperl.iço.mentol di technica modorna. de todas as 

DIA T HEHMI A - ALTA fHE Q\ ;ENCIA qualidades ! 
t 

1
Agência -'-Rua Joao Pijl' Armazem - Cáis Badaró, 1OTR AT AMENTO SEM IlOH 

TAMANCOS MEXI 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 

ESPECIALIDADE: CANOS para I DH. M!6UBL B~nBAlD I 

Pontes de Ouro . ou dc I'lstall. SEM COHOAS, para Imitar os 
dentes naturai•. _ . Dentaduras AnAtomlcas, systema alemão qUl' CLlNICA GERALPRAIAS DE BANHOS H. C. DA COSTA - Ag~nr€permine obter a Imitação absoluta da deotadura oaltlral. - Dcn VIAS URINARIAStadmns SEM Abobada Pah.tinH. - De·ntaflnras parci~ls. A basc Cintos - Chinelos - Bode Aço-Krupp Inoxidavel , - - Exlracção INDOLOR do neno, Especiali s ta em molestas,sem de. coloração da co r do donte. -- Branqueamento dos den

tes. -- Molestitts da bOCCH. __ (Descoloração secundarla;_ -- - I~e  nés - Luvas, etc. pIemo-pulmonares (bron: ' 

sec~'õ•• de raiz, -- Re implaDl

o 

sçãe> e Implantação -- Theruplll da ch ileS -- às thma - tliber' 

Prulldentose (Pyorrbéa), ..· cirurgia radical segundo Artigos para sapatei  cu lose, elc.)ISiemens Schuckert S.A.\

o 'Prof Ne~manll . Berlim, ros e selleiros Materiais electricos em geral Cons ultorio: Rua João Pin 
Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas DISTRIBUIDOR NESTA PRA.ÇA: lo, 13 das 14 ., 16 hor...., - Cortume e Fábrica - Phon. 1595. .- . 
As terças e sextas-fe iras , consultas nocturna, das B eis 9.30 de Calçados Installadora de Florianopolls {{esidencia: Rua Joio Pin

Aos sabhados de tarde não h iÍ CO IlSUIt~ ~ ~ BARREIROS» R Trajano, 11 Phol'le 1674 to, 1 <SàbrJ-Phonc 1~14 
5W . VW5 

~;::::;:;:;= RCADA;;:;:;:;;S'=--"11J.l~eureuxIHGRAS MA::= PRECISANDO DEPURAR OSANGUE Ilr-;:;:::;:-::::==:l 
Não faça oxperiencias I 

Depó. ito : Rua C. MaFra, 39 IIID! S~: f~IXIB Df I06UfllA 
21 Do Pharm, Chim, - João da S/lFa SflFefra 

Combate I SYPHILlS • o RHEUMATlSMO 
iN TODOS OS SEUS PERIODOS ICasa Ele;trlca I 

60 ANNOS DE TRIUMPHOSIvende medidores e 
TEM O SEU ,\TTEST,\OO NA voz [lO POVOinstalla os «quadros.. 

para os mesmos. 

Preços modicos. AntenorMotâii ~Sofria ha mais de umRua João Pinto, 14 Ci rurgiâo-dentist; ' (
Serviço garantido Trabulbos modernititd· ,ano, de reumatis. mos, Pontes e dentadu l'M 

18 v.-8g anatomicas, em todos os ' 
materiais adoptados.

Companhia cAtliança~a Bahia» 
mo articular, agúdo! HORARIO: 

Das 8 ás t1 e da8 1~Fundad. em 1870 Side: BAHIA 08. DIOLMB MD&LLNIII ás 18 horas. · ,Di z ltlnulll ia G8ICi~, Ie8idellte á Avell ' d~ Beo
Com prel1lta no!S hospllals lo G"nçalves, em Pelola ~ , Rio Grclnde d" Sul: Rua P. Miguelinh'o,6Seguros Terrestres e Maritimos eur(jpeul> cSol,la, há mais lie um alle, de um reuma )(1' 

lI:1mo arlicular, ~gúdo, com IIóres illI?Z.1! por todo o 11!7~1----------~ 
CLINICA MEDICA I!oll corpo, especialmeole DOS IOrDLzelo8, ]oelhus e braços, 

CODsuilas das 10 ás 12 e 
GERAI,

C!pltlll Realizado Rs, 9.000:000$000 estes já b<lstaDle InchodOs, me impo8/!lbllltélvem de 
Cl!phlll e Resl!rvlla R8, !)7,OOO:000$000 hobaihar Da rnloha profl~~ão de Cl1z 'nhelrll. Tonleid~!I 16 ás 18 horlls
Bens dt raiz (predloa e lerrro03) RI!. 16.0M:200$74\1 INSTITUTO DE ELETROCAR· muilos remedlol! iDJlcc'ldoll para e8Sllo mQI~J Il~, p;>rém

3,169.67;:11'14$834&guroe elfeclulldoa em 1937 Ra llIOGRAPHlA CLINICA foi tudo sem r~aulr"do. FiDoIDleDt~, ocoo:lelh6dl! por
Rr,_ CurJlO. de aperfelçoameDto emRecelléll! I!LD 11137 22,M5:~11 $090 minha ex-pd . ôa, que ~ ra mUilO deoi ~ada, re8o!vl to JUVENTUOídoeDça. do coraç,lo ldlagn08

r-
Slnlatrcs pogO!! em 11137 RlI. 3,797:õ80$0IlO 

tloo preciso das moleatlaw Oflr mar o depuro i\vo «GALENOGAL» ~, em tão b tJ., hora 
dIscas por tra~o. eJectrlc(8) o 6z, que, hl! j ~ , po,,~o üUrmClf que me acho rCl dlcClI

menJe bOi! cum oez vidros de~8e maravllho' o reme
Opera com as mais modicas taxas em dto, O refetido é a expre~8áo dI! l'erdilde, laolo u~ sim 

- ' CLI~tA~EDORJ~~~ÀD(). ALEX~NDD E 
NERVOSO

todo o territorio nacional OABlNETE DE ELF.C1'QO que, por glatldiio olereço lhe meu retraIo e nllll d;:
TERAPIA clllraçllo, para o !l30 que enlender. 

J:II 
Onda. curlas, Ral08 allra-vlo P~IOI68. Rio Granl1e 110 Sul.&:I: latas, Raloe Intra·vermelhol 8 


Succursal DO UrugulIYl Regullldorel de IIVllrlllS e Repre' B1ec1rloldade m6d1oa jANUARIA OARCIA 

lleulaulu Illl:! prll1clpals cI:.!lIdea dll Amerlca, Lalloratorlllllellorosc:o-
 COII'.o 'e~,emuDlla&: Brenno da Silva Tavaresc::::» Dr. Aristides Rtco MagalllãesEuropa e Arrlell, pia e' lúJpes Çllllillls 

EXamee de =:: para dia· (TodQS 118 firmas reconhrddas pelo notario
5:ost:~e~~~D 'd\~~ D~mocrlto Rodrigue8 da Sdva). ' Agentes em florianopolis 1'&u, KaIm 8 8aohll Zo1'l8, 
D1agDoldo6 do . ImpaJudlRlo, O ReUMATISMO. mJl~3I j ~ dolorolae delor-

LOBO & Cia. ~l:m:~eo~~:(r:a mlÍote.lela tle chrontco ou recente, arllcalar muaeu
de AlKlhelD Zondeok, para dia- -. I<lr, cerebral -ou gOlt0150, Iralad9 pelo Ij'ranàe depurall- :, 

RUA ·· PELlPPE SCHMIDT N. ' 39 oVo _tonlco do sangue . «OALBNOGAL», d88apllr~Clfit=:.8~eo::~:J::.!~:;SJ:
.;, quldo ' raebl~~O .e ; qlllllquer . ~r. sempre com poucos Irci8col, Ahi ntci 11 provlli ' 

~j;ij;ti,ú~~ r//iP"""'i083.....i:mt:'·Tel.<'C'ALUANCAlt 
~'~;;~'f~:0;8 ;,>~colltra-:8e ;,,;emi.todIi8 .· ..a8Farml!.Óf~8 ,f:.criptorla- em naJahy, Laguna e do BriiU e RepubllcÜ SlJ)·Amerloaw. ,, T*"bo.. 1.1111 N. &s A,p. L O. N. I. P. - N, 9S/SBluae.au. Sub-AQellte em LaQ'. "LORIAfiOPOU~ 

I -P) 
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o B8TA.ZK>-,Quarta·relra 24 de Maio dt 1939 

f 	 ! I l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·;>;>«0; 	 •

~I~~::rl~~ II i mmpDé8,a'"IN,m!i~te Nav. "Hmpcke" i 
RedacQllo e OUlolos. , 

rlls Jolto Pinto o. 13 i

I 


: ~~~~~~~eer:~~~a~;e tfn~~:~:~~~$d: ~~r~~~ C~o~O~ ~:'::r·!M~~~~ :Tel. lo2l-Cx. poatsl ISO i 

"5:5101'10\1 URA;,! : 	 I 
: SAIDAS MENSAISDO_P:T_~. DE FLORIANOPOLIS :N!l ('..;;UlZl: 

Anne 
Somestre 

Trimestre .. Linha Fpolis.·Rio de Janeir.1 Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Flerianopolii- .-

MAs • Escala ltajahy·S. Franci5{;o Laguna.

Numero &Tul.o 


: Trai1spor~es S~~t~~~SSageiros Escala São Francisco : 

No Interio,: 

: e cargas. I Transporte de cargas Tr~nsporte de cargês. :Anno 45$000 

8emeltre 2li~ 

Trlmeetre 15$0011 


$ Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete <Max' Paquete <Max. .-
Annunolol medIante contraclo • «Anna. > 8 


: :~~n~.repcke. : ~~ dias 7 e :::2 dias 2 e 17 = 

• Sai da li 1 hora da m~drugada. • 
_ Embarque do Srs. passagei· Saidas ás 1M horas p. m'l Saidas ã 1 hora lia .. 

0\ dlrecç&o n&o ee responssbllbll'. ,
 
pelo. conceitos emlttldol nol 
 • ros até ás 22 horas das ves. madrugada. • 

artigo. aamgnsdOll • peras das saidas. • 

• O .. d e emba.rques at.é ord. cns de em.ba.r.Ques até 8rd:ns de embarques até •..rd. ens .. .. ás I12 horas dasasl'dvaeSs. peras das ás 12 1I0ras. as 12 das vesperas .'. 
Parteira legalizada • das saídas. 


O delegado de Hygiene do 
 : a-•.. n. . _--- .-	 = 
lJorescenle município do Caça

dor, onde há dois hospitais, • Ob -. As passage.ns serão vendidas, no escriptorio da Em- • 

quatro medicos, etc. etc, e ne Carga - Correio Passageiros • servaçoes. presa, medtante apresentação de altestado de vaccina. W 

nhuma parteira registrada. pro • E' expressamente pr?hibida a aCQuisiçãO. de passagens a bordo dos vapores. 
Modernissimos aviües ,lU il2 ligam com a maxima 
cura uma parteira formada, que segurança e pontualidade: • -Rita M;r~~)~. o movimento de passageIros e cargas é feito pela trapiche si!. á 
queira ali Irabalhar, podendo, BRASIL - l'IWGUAI - ARGENTINA - CHILE -


BOLlVIA - PERU'
si quiser igualmente trabalhar • Para mais informações, na séde da 
no 110spital. Qualquer informa· Brasil - Europa em 2 dias • EmQresa Nacional de Navegação Hoepcke
ção. com o delegado de Hygic ~ á rua Conselheiro Mafra n.' 30. 
ne em Caçador. Sindicato Condor Ltdd.
:53 :-iOV 29 •
Agentes: - CARLOS HCEPCKE SIA. ~••®@.~&•••••••••e ••• 

nUA CONSELHElHO MAFRA, 34 - Florianopolis 

TELEFONE N. 1.500 


SI8! SOM! SI" ------------------ Cumprindo uma 

promessa
SAIGUE N O l Irman~ª~e ~o Diyino Espírito. Santo e Damos publicidade. pelo Interês· 

se que póde representar para mui· 

~~~t:~:S~i:~~d~e~~~e~r~ c~~f:~nJ: 
(f..... lIe.i) 	 ~'relta., advogado no Rio de J a·Asylo ~e Orp~ãs «SãO Vicente 	 São João I Slo Joãol 

nelro: 
E' o aDico forlificllule 00 «Venho com a prcsente cumprir 


maado com 8 elementos dlvulgaçllo
úma prome.sa que é a 
do meio pelo qual me Barel delonleos: Phosphoro, Cal· ~e Paulo» 	 19 de Junhohorrlvels so!frlmentoB do eBtomago. 

cio, ArseolillO, VaDadato, Faço·a unicamente com o Intuito 

ele. Com o seu uso no fim de ser utll ás pessoas que Honrem
Coincidindo os festividades do Congr~8~o Euearl8' 

lIeo, Que se realizarão. nesta capital n08 dias 28. 29, 30 e 31 

de M~lo corrente com as de Divino Esp'rito Santo, o irmão conhecido cm eãea corno doent.


de 20 dias, Dolll-ae: 	 do meamo mal. Ha multo que era GRANDlOSO SORTEIOl' - l.eVInllmento "er~1 Provedor manda-me que avise a todos os fiéis Que IIS festas do apparêlho digestivo: cElle aoUre 
das fôrças e voltalmmedl. 	 multu do estomago>. dizIa minhado Ordgo de~:tl IrmsDdmle serilo cel~brlld6s 8sl!lm: 


NOVENAS: -- Tw'io Inicio 00 dia 2 de Junho. d8
.. do ippeíte; seobora penalizada . Relação dos premi08 que distribuiremos no 
I·-·Detaw-redmenlo por próximo sorteio de 19 de Junho, 8em outra cOlltriibujição/lli>18 horf-s 


completo das d6res de a· SABBADO 10 DE JUNHO: - A' Do:!e, leilão de 
 a não ser a habitual de 1 
beça. 1010lll01a e oervoll.· prendcl', ~m f.ente ~c i.dific(' do Asilo. Para que todos possam tomar parte e J:t~~~·~;~~~;II;i 

DOMINGO 1i Ó< JUNliO: - Mls~a rtzlda á~ sele eliIo; sorteio. resQlvemQs REHABILlTAR GRATI 

:t-Combate radicai dll .meia hora!!, com Cco'munhao d)s I'm'1)~; iÜ 10 horas, todas as cadernetas atrazada8, cobrando 


l1epraslo nervos. e do em· Mbl!!a ~oleDn~. com 3~rmão ao Evangelho. 80rteio a correr. 

SEGUNDA·fEIRA 12 DE JUNHO: - Missa rez~dil.
"'redmeoto de ambol OI Os prestamistas que queiram gosar de8se previlegio 

.a0l; ás 8 hora~, e ladainha cem benç20, ás 18 ~Dra5. Dur!lB!e os deverão trazer suas cadernetas a n08sa 8éde ou 
4' ~ Aaemen10 de pelO remete·la8 por intermédio de n08SOS agentes.Ires dj~8, lO, 11 e 12, hwerci, á ndte leilao de prendas, em 


nrlando de 1 I ;) Idlos: rr~ole ao edifício' do A~ylo. O premios são os seguintes: 

O SIotenoll! ama IfrIU' ppJle-s~, portanto, !lOS fiéis trilosfailrm 8ua8 dlerl/Ja


de detcoberII sdeotlllClo .te milssa~ pard os Ires dias acima, ttfim de melhor abri· Premio no valor de 6:000$000

OPIGIIO do dr. Manoel So.· Ihootar !lS 125til~. CODlibtorio da Imllnd"de do Divino E,pirl  Premio no valor de 200$000 

rês .• deColl..., lo SIlDlo e Asylo de Orphdô .São Vlcenle de Paulo» em Premio 00 valor de 100$000 


15 Premi08 no valor de 15$000·!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I florl~ooplJlI!', 2 de Maio de 19b~ Secrp'<Ír'o 10 Premios no valor de 30$000 

Q".rto para alugar 168 J. OCTAVIANO RAtvlOS 3fJV-HJ lO Premios no valor :le 20$000 


Aluga se bom quarto para ~-----'-----'------'------- 1~$oOO
10 PremioB no valor de 
10 Premios no valor de 18ençõtlscasal lIu solleiro. Tratar no 

..Café S. Pedro>, rua Felippe OR. FREITASCARLOS DE 
Sdlníidt, nO 1. De facto, vivia em constante re· MIL CONTOSJ62 v·2i glme: qualquer alimento mais forte 

provocava·me dlepepsla,delxava·me Sorteiaremos tambem um bilhete da Loteriâ 
indIsposto. eentlndo um peso hor· Federal, extração de Junho, de Mil Contos. 
"Ivel na Meca do estomago. uma 
azia Insupportavel. 

E de corto ponto em diante os 
maleR Se aggravaram tanto que
me fizeram penoar até que tinha 

RICARDO Não hesile porque:
ulcere. no cstomago. E ,alio duvidO Se rico quereis ficar
multoGITTSlAN De moeda' boa e legal 

Inscreva-se .hoje mesmo 
Na Crédito Mútuo Predial

Ex-oh.f. de êll
n/o. d. 

Boepital ~~. 	 A que menos promete e a que maior número Nuornberg 
de pr~~i.~.<~ntr.s. t

(Pror.. Lo Burüií.'dt .....lo. ......oa....1••• • B. bater) 

• Elpecialilta. 	em 

<"irurgia Otn·al· 


Alta ~. gyDe 

~~o::=!e Mio he FERIDAque resisti 
~&o Q'.aema .0 UIO d. 

CALENDULA CONCRETA~~ • ••1lIor polDada pala r,rtu.. q........ _ 
' ... T...... G uJoeru udpa:.1~:~ ::.:~ ONORRHEA CHRONICA B ~ L B ~ T' ~ 4 

Mio :.t~~ul:~~~~~:=':'.'"D~A-.a.1~ v.._ Mio deunlmel A scleDola progrediu e bA lima t ~.= t:; pJw.ao.... 
-- • .- -- NOVIDADE que resolver6 o leu cuo. ..... Ir••n _ .. 
teTII .lUDlor, 20. - llaxlmo IlgUJO, Carta para: ...... DepollW1o .... oaPltal: PBABII. BTO, AOO8'I1NH('

R_ e~lb.tPO Ibtr.-t"
,--Te_Je_pb_oD_e_-_1._181__1 CAIXA POSTAL 1849 • S. PAULO ~~i.;. • 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:sdeotlllClo�.te
http:prome.sa
http:passage.ns


6 (;) ESTADO. 24 do M aio de 1939 

~~i;R?:i~1~(f 11 Última ~ora esportiva II 
2.o SORTEIO lo festival do Cinco horas de treinos I

Plano Slo Anlo.... nl·O I Figueirense RIO, 24 - No :]uadro do.• o valoroso campeão esta- Vasco bavia vários jogado
dual de 19:37 realizará no res gordos, alguns com qua

1.0 	 Prêmio - Uma bicicl4!la para 110- proximo domingo, um gran- se .cem kil~s. Com o novo 
mem 011 s~"hC).ra Valur 5OOliooO diobO restiv.a.l. esportivo, que trelOarlO~ vao a?a~ar as ba-I 

:! ." _.I:hr.--~:,~~:",,-m-n:;-:o;'~ ;la - ..... - ---__ ~.e.qilj__'.l!'.aJU\rtlUlno . desusadO I nhaB, pOIS o .. ultImo treino 
ra homem ou senhora " 60$000 interêssll· ti inVüígãf--·-entú:--!WS-tiii7;'Wl..;t;.uo-s durfr1:i··.§-!lO- ' 

3.° _ Uma camisa para homem » 50$000 siasmo nos arraiais Iutebo- ras e .em me~os de uma s,:
4.° - Um cinto» »30$000 JiStiCOB da ci dade. mana Zazur Já perdeu 4 qUl
5." - 50 passes nos ônibus 

Circular ou do Estreito 
6.° 	 -- Todos os que termina· 

mn com os 3 úllimos alga
rismos corridus do primeiro 
prêmio terão brindes em iã 
minas GilIetes, cada um Y2 
dezena no valor de 5:;000 

VALOR TOTAL DOS 13RINDES 

20:5000 

50~OO() 

710$000 

Não se pagam Vales com emendas ou rasuras. 

Não me responsabilizo por perdas. 


O brinde premiado será enlrecue unicamente 

ao portador do vale. 


Os brindes premiados e não reclamados dentro de 

15 dias após o Sorteio, perdem o direito ao mesmo. 


Este Sorteio em Brindes est~ de conformi

dade com a lei 15.:'24 de 14 de junho de Hl22. 


o Proprietário 
_~~________________~_-:-: .torcldas». dos dOIS slmpatl- de Futeból, no qual, depois 

200 18v.-I COS gremIOs. de expôr minuciosamente as .__________ suas nobres finalidades es· 

I - IIConcêrto de beneficência. portivas, . solicita permissão
I V-d S · 1 i' Realiza·se hoje no Teatro
I I a oela I Alvaro de .Carvalho, u~ I!0

I 
._-- ___e 

FAZEM ANOS HOJE: 
Sras.: Manha de Sousa Corrêa e 

Ollvla Barbosa Godoy. 
SliIas.: Azu/ll3 Femandes de Oli

velra, Vera Lourdes Pinto da Luz e 
hdcema Tavares .da Cosia. . 

Srs.: Tle. Jaldn FaustlOo d~ Silva. 
Vitorlno de Alburquerne e Saúl No
vaes. 

Menino: Telmo Siqueira. 
Senborlta. cxll>l que seu noIvo 

use cbapéu RAMENZONI. 
XOI\',\DOS 

O sr tenente G,lberlo da Silva da 
Fôrça Nblica do Estado contrcitou 
casamento com a gentil ~rlta Auro
ra Costa. . 

N.-\scnmNTOS 

Acha-se em festas o lar da sr. 
JoAo Sena. pelo nascimento de sua 
f,lhinha Suene. 

Senborlta. laça com que !:eu ,na
morallO use ch.~ RAIIENZONI. 

HóSPEDES 
Estão hospedadas no GI6r!a-Hotel 

as seguintes Dessoas: Ali Mielr Lar
sen, Alfredo Vicente de Castro. Osa
mu Yoshii. Joao Caruso Mac Donald, 
Maria Fernandez. Frederico Secco FI-
lho, Armando C. Maciel e Edgar
BI,jfico. 

~IIS';'~S 
Amanha. ás 7.30 horas. sera re, 

zada missa na catedral. par alma do 
sr. I(onomos Agaplto Iconomos. 

PELO ENSINO 

com s~de na capital. 

Rádio Paris 
Nu lIIIdu di 25..2' • 35m.60. •=::..·:=--~r~:dl(t~~ 

r... ~I: 
YI~~ i~ ~~"~p':::~ 
........... t11rii1t111f'!: Pb; 8A1IIIIrIo 
2- «O nl ArIII_ (&;\CbaUllOllI..-I\.1I. 
UIIa~~ 3. c1'rlllillnrl1' 
~~ ...*' :1 11:;*'':'','= 
c... . . cf I~'C& ... 

: 
, _ ......... 
-, : .....1IIiIt).

I - ... .........
O 
TELEGRAMAS 

REnDOS 
N. u~ do Tefttrl10 N.· 

cJoall W.5!' 1 I retldol piI
l a: H!lft, OIW'.albl, Arl 
Velllufl. 10, Ellllotll Cdr. 
~ M"utct Sou... 

t~vel concerto d~ benefIcen
ela ao PreventorIO para os 
filhos dos Lazaros, ús 20 !lo 
ra8, pelo excelente baritono 
Antônio Marzo. 

O progl'ama escolhido é o 
seguinte: 

I" PAUTE:::-.•O beijo de 
Ju.das», Antomo M.!lr~o; «O 
reI do Oceano', AntoDIo Mar
zo; .Ob'... doce mistério da 
vida>, (do mme Oh! ... «Ma· 

g~::~~o p~~~n~~iaanl~:f;.;.:)~ 
canção habanera. 

Il" PARTE: _ «Arrependi
mento de Romolo>, Marzo; 
-Canção da Felicidade», Mar
zo; «Beleza e bondade da 
mulher brasileira., Marzo; 
.Minha Terra., .!anção pa
triótica; -Torna a Sorrento-,
canção napoli!!ma

m" PARTE: - ~ Castro Al
ves>. A. Marzo; .Ay!... Ay!. .. 
Ay! ..... canção chilena; .Par
lame d'amore Mariú., canção 
valse; cAmapola., can~~ão es
panhola; .Senza telto e senza 
;:unll», Op. cO Guaran!». de 
C. Gomes. 

A prova principal da tal' los. 
de será disp.utada entre o 
bando alvi-negl'o e o «onze' Crescem as rendas 
do Tamandaré. no Recife 

Os «Diabos-Rubros» apre- RECIFE. 24 - Proseguindo 
sentarão o seu c~mjunto no campeonato da cidade, 
completo, com VadICo no jogaram. domingo último, o 
arco, Chocolate no centro Santa Cruz e o :-Iáutico c!aln 
da linba média, Sapo e Da- do vencedor primeira' por 3 
mata na vanguarda. a 1. 

A partida p~eliminar terá A renda foi de 25:200$000 
como adversárIOS 08 esoua- nos portões e 5 contos a 
drões .do_Hmpck~ S..C. e .da renda de cadeira na pista, 
AssocIBçao dos I< un~l?nárIO~ apurando-se. assim. quantia 
do Tes~uro, ambos filtados U ainda jflmals conseguida em 
.novel Liga dos Amadores de partidas regionais. 
Futebó!. 	 _ 
E~se J:rélio está :provocan- Na L A. F. 

do m.ter.esse nas cla.sses _ co- A comissão executiva daI
I

m.er~lárlas e lunclOnah~mo Liga dos Amadores de Fute
~\lbltco, dada. a gr~~de rIva ból enviou um longo memo 
hdad~ esportl va r.en.a'!te na.s rial à Liga Florianopolitana 

«EstaduaiS" X pal'a realIzar o campeonato 
"Federais» do c~rrente ano no estádio 

O inspe~or. escolar Elpldi.O Diocese de Taubaté. 5:400$000 que J cabe~á aos 

Barbosa 101 dIspensado, a pedl- . Em se tratan~o .de . um fes grêmios paràensps, pela sua 


.!Js acompanhamentos serão dir os passes dos seguintes
Ielt~s ~~ piano pelo professor joglld~re8. uru~uaios: Hibia-
Max ~u?zer.. no, PIDbelro,. Flerro, ,Berga-

Antomo Marzo e uma alma masco, MartIDez. Sant Ana e 
talhll.~a para lazer 'bem ao Bonchocort. 
prOXlm?, valendo-se de sua 
~~~e primorosa e de sua bela De Belem para o Recife 
'oz barltonal. RIO, 24 -' Tres jogadores 

Já cantou em 1842 festivais do clube de Remo e do Pai-
de caridade,. realjza~~s .em sandú. de Belé"!: transferi-
t?d~ o BraSIl, sondo -O les- ram se para ReClle onde se 
tlvalS efetuados em beneficio rão contratados pel~s clubes 
das vocações sacerdotais da locais tendo 'á de ositado 

Nu proxima semana será 
realizado o renbido encontro 
das seleções dos funcionários 
-estaduais» X «federais». 

O sr. Adolfo Silveil'a, dedi
cado presidente da A. A. dos 
Funcionários do Tesouro do 
Estado, oferecerá uma linda 
medalha ao jogador «esta
dual» que marcar maior nú
mero de tentos. 

Pediram filiação à 

L, A. F. 


Os gremios esportivos da 
Cia. Telefônica, «A Capital» 
e Diret1.ri~ de O~~fS _Públi 
f~S ~o IC~ara:r IlaJao r ú 
..lbg~1 os ma ores e • u-

te o: , 
Atmge a ..D~ve o. numero 

dos clubes Ilhados a novel 
~ já. vitor}osa ent~dade dos 
hlnCI?n~rlOs públicos, co· 
mercrárlOS e estudantes. 

Jogadores uruguaios 
para Bagé 

RIO. 24 - O Grêmio Es
portivo de Bagé vem lÍe pe

cAdoUo Konder». . 
O certame Iarea~o será dls

putad~ aos domwgos, pela 
manha. . 

.~oubemos .que a entidade 
d~rlgente do luteból .Desta ca
p!tal atenderá o JU!!to pe
dldo da L. A. F. 

Em Joinville 
O jogo disputado, domingo 

último, entre o Caxias e o 
Recreativo Brasil, terminou 
empatadO por 4 a 4. 

A, A. do Tesouro do 
Estado 

Esse simpático grêmio da 
L. A. F. treinará hoje, às 5 
horas da tarde. 

A prova ,,100 quilóme
tros contra relógio 
Rio, 24. - Reali:l.ou-se, do· 

mingo último, promovida pela 
Liga Carioca de Ciclismo e 
Motociclismo, a prova dos 
100 quilóme!J'os contra reló 
gio. que roi disputada pela 
prime~l'a. vez. 
.. O ClCltSta ,/oilo Atai~e, 9ue 
101 o vence.dor da prmClpal 
prova, re.gls~ou o tempo de 
.3 horas, fi mmuto~ e 30 s~-
gundos, tempo, esse. consl
dera~lo como «record' no 
BraSIl. 

_. - . 

..........•.....•.......... ~.. . <le; 


ESI~~i ~~~~?)05
desâli~ib _o 

• . . e ,,'. íh'.' ..· • pelOI' ' munlgo 
cios l'elogi05••• 

~~~~~~~~ 
\ ~ 

.\1.1" ~l poeira nunC;l ath: r.:t 1 um 

()m"~;;l \\''''''h Co.-Ti"ot. (.
UT!l rdo~io moderno,de \.'aixa 

I.:o n... truida ~1 pro\-a de: pô .. _ 

~) ()llh' ~O \\ '""h Co.-Ti"O! 
njo tem ~ lIl" partes de a~'o 

("omlllUnl, m;\s dUT11:1 li ~a 

Illct.lliil,::.t ~1nti-m;1~netir.::1 . .. 

Por i,,:-.o, n.io ~ el1tc ~l intluen

um rdo~io ,It ~ iJrcço moJcra- ~ 

do. Si o Sr. se intcress:1. por 

um bom rclogio escolha um 

do!- 110VO'" c 1indos modelo~ 
Omo ~.-\ \V.lteh Co. -Tissot. 

1-12 I<J~ ~ Bonito c cit' ~rJ."J(' 111'" 

,I!. Em Chr"llIoI Llud" dc/l. ,'" 
;I,S. h,!h,·;!J,) ,I. U':nJ; ~(,oS. 

OMEGA-lj44~ 
WATCH CO ·~.VtI"" 

O REl ,OGIO ANTI- 'M AGNETICO 

Matrícula ao Curso dei 
Educação Física 

Já se acba aberta a malllcula 
para o Curso de Proles.ores de 
Educação F/8Ica. 810 ~ondrçüe. 8S-,
senelall para a malr,cul,: . 
d'~l~ ~: ~:::;d~:;:::!~~OO~li~::'~u:~ 
equlparBdo, ou, n". me'mBS coo

do, ~as . lun~ões de sub-dllelor tIval de beneflcencla é de permanênCia na Federação solVIdo q~e o famoso centro· requialtos exigidos pela Inspetoria: 
lécmco rlltenno . do Depart. de prever um cesa completa· Pernambucana. Esses joga-
Educaçliu e deSignado para ler mente lotada dado o preso dores eram amadores visto 
exercicio na la. circunscriçãO, tlgio sempre 8Ican.ç~do pE:'la existir no Pará o auiadoris. 

vóz segura de Antomo Marzo. mo «marron». 

Iconomol Agapito Iconomos 
DECIMENTO E MISSA 

"g.pito Iconomo. e I.míli., 'Tte. "b 
don Sen. e 1.Illí1i., JO'CJe Demétrio, Nlco
liu "nllticlo Iconomo., P.,••kiv•• lcono
mo., P.nt.le~o At.~islo,. JOIge .Ath"i 
no e le.p.e~tlv" f."!UI••. v,uv. C,i.lln. Ico 
nomo. M...ele. e I,~ho, profund.mente.
b.l,do. com o 1.leclmento de ..u in••que-

LeonIdas sera operado dlçõe8. ter curso de complementa 
de apendicite ~~~8J~~ ~~a~~~I.de prática 00 

. b l Ter Idade 8uperior a 1/1 aooo 
RIO, 24. -.Os téCOICOB do e Inferior a 35. cootada alé • datB 

Flamengo atrIbuem aslracas da matricula. 
performances. de ~eônidas a c 1Ser aprovado em Inlpeçlo de 
uma. apendiCIte, fICando Je ::ú~::;. r:I~~ ~~a~c~:l~::::~nf~~':nê~; 

ava~te ~eJa ope':,ado dentro Os iDtere.sadosqne Dlo sel8.m 
de HO dias, se nao fôr possl- professores públlc08 em exere CIO. 

vel evitar a >ol?~ração. Attlá ~"e.~ep~or r:~~~~~.ç:o ~I~l~,u':el:n~° .Djamante l.á jogando. do o requerlm"nto com !$OOO de 
,elos .Itadllais o .êlo de .a'"de do 

Nova denúncia sôbre Estado. devendo aeompuDb~r ao 
Figliola ~:~r::~enlo OI segulnte8 doeu· 

RIO. 24. - A Federação 1- a) Ci!rtidlo de Idade; 
tallana enviou novo oficio á b l cerUdlo do respectivo curso 
C. B. D. sôbre 08 jogadores ~u~r :!ef~c~~:,~ magistério 8sla
uruguAios Flgllola e Serventl, It 'matricula aeri eaccrrada. 20 
'J,ue. segundo consta, estariam ~~o~u.:!~~l~~:o~~ul~:~~~~~~mda~ 

.... ... !]-f' I. .... (I. oc-'4e • '9 40 _ enle mêl. vêm, p.nhor.do., l,rlClece, lO Ilu. 
~;. eMCIe :''''i:.'' I.ul...,... ,.1. •. IBlIlcio Vi.nl, pelo•••Iorço. empreg.do. du- O BRASIL NA DEANT'EIRA 
~.. l . "'1[_,... ...... I...... ct. extinto, pera ..lvi ·lo, e bem IIIlm lO. que, DO CERTAME FEMININO 

~...,por Il le" ....., lonoll.ml., Cllh. e clltõe. lhe, en- Guaiaquil, 2li. - Realizou 
~~ 

looMOMUS 181'JTO 'CONOMOS cano de Natação 

..ter.. c...t.ltedat. cof&., • Ilôilis,e lO' que Icompenh.i.m o ex- se, ante-ontem, a 2" jornada 
""'- . 1' I ,\ti.. _ ada. . .. . .., ' , . do .sexto. Campeonato· Su-A
,,~ , OIMIftII_ldld.per. convld., ., I'P"'~" de " .u.,' ..!Derica.nod~ Nataçl1o, .à qual 

,e~•••_ • •• ~ ..... '·d07.0 . di. d. ..ul.léclil....,tô, .qu.lassistlram ÍJIali:de 6m peaaoú 
._, ,.P4I MS ti.. 4. N. S..OI.. h 7.10 "orl. rIe 11 t.-'.It•. que aplaudlf1lm eatullultca-
IS • -..M, .. c......!, • • ",".e40 . ... ..."'. d. iodcN , h · mente a atuaçto 401 brul
...'- 4. ,e""', e ...... .. Ir• • ú • IIou .... ,,,... Gr.,. Oro 1111'(1a. com .a.,.c:!alldade SI. 
__o . i1lAda Lenk, qUI "1110811 Im

0....-, "-~ 11" lIa"Jtd_ o I"to, JIOf H' "on pllme!)!e a pró... flolll doa 
..... • ...............1. cW.- lOO matro. nado de co.... 

"-'-...... 11-1-". E' 11 "iU1nto 11. t'otOOI'1IO 
to1 "'.-1 dOI CODcurrntea: CAVÁ-

a·R·'''·'''iINDES 
. : ; 

Tendo-se efetuado O 1.- SoI
tela de Srlndes ' dcl SORV{l(
RIA GLORIA, no dII 20. pe
la Loteria Federàli foi pr 11 
do com o I.· prê'lllO o V. 
9591, a quaLtell Ià. I ~ 
um tina terno de··:use.ar. ou 
um veslldo , para't Sftlllor.. 10 
valor de 250S000. t <_ O 
4.0 premlo , o-Valê 2341 ... 
do direito à um ·· ~ 
para homemouA~ WIM ,... 
ra ;enhora, no valor 
Rogamos aos fel! 
res dos referldos .;V 
za de virem à" SOR RIA 
GLORIA receber OS ·_lI,.."'
des. 

O Proprietário 
194 -li:.....] 

, 
Instituto HiStóric:o 

Amanhll, ás 19.30 h~u. /UI • 

civel pei.•ô,'o, tIo, .vô. Innio e primo Campeonato SUI-Ameri-l::.!.= 	 a anna. ," 

Jogando no Vasco sob fala0 l!ducaçlo FI.jca do Estado, ni rua verá sessão ordinária no In*,lIu
nome. Joio Pinto n·42. to Histórico e GeoRr"ko de 

-	 S I C I' ,.!.!J an a 
o I NEM A • 

O número- de homens 
(INE OOEON - A', 19.30 mobilizavai!! na '''''a 

hor....EpoP'I do JIIZ~. 
CINE RI:X -,,', \19:30 •• ho'. Ro .. 2a - A . O.auda dei 

""." Prlnce.. c/o Eldoítdoo, .:': PopoMl- precisa que O IIllllltro 
. ....;. . .·.•". ,·;, ; ·:c < .:~,·,; < de 1I.0lllcDI 1ft 21 I ~ anal 
ClfilE tMPEJIlA&."~"A.', 19' e bblllúve!1 nl 1111". se eleY~ 

10.10 '*. . Hoh .1 dot _o- ItulllMnt, I mllhOn. 
...... O lornal ICtrKrnl. qur. tQlt~ 

o. jQnnl de 14 a 20 .nos. doi. 
IJlBlROS - Arlf nUal 28 mllhon 110 rnobitlúvtla t qllt: 
poaloa; Chile 16. Equador 10. tlltre as borutn' de M I 60 .:
PerÍl 3. DA AS - Braail &6 DOI. &o por cenlo pelo mena.. 
pontoll, Arlll'eDt1aa 21. Equa- ul.rllra IpiOI I ~rt'm Chlma: 
dor a • Per" I. dOI II III'I[Q. 
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