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-AVISO~Jllt-Jl>' ; i i \l:.J' 

Faço público que a Comunhão solene das crianças 
e colegiais, no dia 50 do corrente, será oferecida, segundoIas intenções de Sua Santidade o Papa Pio XII, designadao MAIS ANTIGO DIA RIO DE SANTA CATARINA Imente, pela conservação da paz no mundo, e pelas inten
ções do Excelentissimo e Reverendissimo Senhor ArcebiSpoDiretor-gerente : Altino Flores Metropolitano. 

FlorianópoliR, 22 de maio de 1939. 
Pe, Frei EVARISTO SCHUERMANN

ANO XXV L' Florianópolis - Sexta"feira. 26 de Maio de 1939 N. 7673 Vigário Gp,ral 
196 	 IV.-I 

A Rainha da Beleza Injeções que matam 

de Paris Não estamos filíaflos 


a qual:]uer doutrinn te
IComo as.~reanç:s F~aq~~:as eDo~~t!as I 	 IA deificação do eeFürer» 
I Por Qcasião do quinquagessimo aniversário do chsn ç..Q!Q. _. ~~Ao (l\ ;ER SERVIR DE ganham..G.-pestL'Las , tnr~..,... que.p.tec.ls....m.'.. ' fi fi{'~ i1ti (",r~. xcll1São : ci'ler Hitler, a imprensa I\\\..m;l publicou inúm"'ro!\ artigosde outras - escreve a 

«liazeta de Noticias. . A«RECL..\MI~,. I~~d:o~s~: ~::[~ftoad~:~!~: ~:~a és~n~~f~e~~[e~ê!~~:n~i~
homeopatia !' a alopatia I«Sc hwarzes Korps». orgão oficial dos S. S. Eis aqui o textomerecem-uOl; HS ules· de uma oração a Hitler, que se encontra nesse jornal:mas atenf,:,jeR e os mes uMeu «fiirer.! Neste dia , eu me acerco de tua ima
mo~ d('sejos de dispen· gem, Essa imagem é de grandeza 	 natm'81, sem limites,sá-Ias ambas,., lormidavel ; é I·orte, magoifica e sublime; é simple!l. benevo· 

Ma~, essa questão das lente e calorosll. Numa só pe~soa, éll o nosso pai. a nossainjeções que matam sur mai e () nosso irmão, Ainda mais do que isso: és a basegiu com 11 morte de cios melhores di8S da minha existenci8; englobas as horas um pro!issionlll, em Ni Rilenciosas de introspecção, 09 dias de miseria e de angút;terói, e é , por certn, um tis , o sol d8 1'(, rpnli zada, I!. victória. sempre geradora de
Ilrgumento que a ho novos deveres e de novos campos de ação, Quanto mais
ml'opatia pôde empu ' me esrorço para compreender, mais tenho o sentimen · nha[', potre outl'oS, para to de alguma coisa de imenso. de luminoso. de ilimicombater a alopatia, pe · tado, de alguma coisa Que, entretanto, nunca esteve lon 
lo menOR quanto ao zê· gíDgua nem me pa re::eu estranha, 	 Tu és cHirer. e não
lo revelado pelos alo· preCisas ordenar, Tu vi ves e tu és a lei. 'ru 'és o amor e 
patas em face de casos Il l"ôrça. O meu coração está hoje cheio de pensamentos 
graves como ao que se dirigem 11 Ti. O meu coração transborda,êsse e
qual aludimos. não posso dizer-te t(ldos os meus bons votos e toda a mio

E' um sistema que se nha gratidão. Tu ':'8 a liberdade, porque déste um sentido
vê atingido por ésse ao dever, que l'IIZ todo o trabalho se r alegre, (orte e subs
caso, e o sistema não se tancial. Tu libertaste este povo ds maldição do trabalho
defende, Sim, E' o siso penoso e dos suores iníquos, este povo q::e , em timido 
tema, porque as acusa· silêncio, retém os passos e vai o.brigar-~e junto de Ti.
ções, de tal natureza, Assim, estás erecto na baRllica do amor de milhões de
não podem ficar sem sê res, bllsilica t' ujo himbório luminoso remonta ao Céu.
julgamento, sem prej ui Neste anive rsário da Tua existência, milhões de corações 
h OS e danos morai~ pa· batem mais depressa e mais lorte porque Tua vida nos é 
ra a~ injeções em ge· consagrodll: é um dia de festa pnra os alemães ! . ..~ 
raL 

Quaisquer acomoda Quando um homem é c8!laz de inspirar a um povo 
çiles, ness(' cadO da in· tais sentimentos, não está longe a hora em que êsse pOTO 
jeção Lomba, po·não se deixará arrastar à morte, de olhos fechados. O mal é 
dem ser indiferentes que, com êle, serão arrastados os outros povos do mundo__ , 
aos médicos em geral 
e it ciência médica, cu· 
ja ~ resposabilidades mo  Impressões de 	Fernando 
ra.is são maiores do que 
as do comércio de dro
gas. de Noronha 

O C8S0 das injeções o sr, Antônio Cardoso da Ica-se, á mão, sem auxilio de 
que mlltam não póde Fonte, diretor da Empresa anzol ou rêde, 
morrer, sem que se sai de Pesca Rocas, regressou Faz· se mistér a exploração 
ba, claro, a ." «co.üsa recentemente ao Recife, de desse tesouro pela iniciativa do 
mllrtis». uma viagem de passeio e capital c com o auxilio material 

observação à ilha de Fer- do gov(\rno da República, 
As Juncionáriu interinas MADRID, (V, A,) - \" oltou I !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nando de Noronha O govêrno de Pernambuco 


com direito a Fi~iu ú Bibliotéc.a Nucionul um pre· TriPUlaçfãrOandcaeseeSqUadra u Um representante do .Jor- por si só, nllo pode atacar efici~ 

cioso lúmo do Ap(\ t'n lip ~e üe Dr. Manoel Pinho nal do Comércio. , daquela entemente o problema, Apesar


Rio, (P,e.) - O Ministéri o S. J oão, dCJ XVI ~ úcul o~ com Pllris, (V,A) - O úrgiio on- capital dirigiu,se ao conhe- de ser a pesca, <tQuase tão anti
d~ Viação envi.?u às rep~rli. I:! grnvuras de Alberto DO re r . dai puhlí ca o decreto que Doença8 de tienboras PRrto8 cido industrial, para colher ga Quantu o homem, Quase t:iO 

çoes que lhe SI1~ subordma· O precioso tomo h>ivia si . aumenta os 'efetivos das tri- -Vlaourloárlas-Operoções- as impressões daquele pas- velha Quanto a lome- - como 

das a seguin.te, Ci rcular, .De do ocultado, no com('ço do pu laç(' e ~ da e~quadra, de Cllnlca médica .. Toslo seio, registanto os resultados afirmava Flirelat - ainda n~o 

ordem d~ mlDlstro e para ot' movimenlo nllcional iHtn, por 77.1;00 para 1'2,500 homenij, de glRodulaR endocrln8s, práticos da observação, conseguimos explorá· la eonve
devidos IID~, declaro· vos Que, um funcionário da Bihliot(' ca, durllnte o exercicio de 19:~!l , CONSULTORIO: Eis que entre outras coi \ nientemente 

de .acôrdo com o parecer flU!' agora o entl'el-(oll nova· e para 85,000 homens, duran' Rua ,João Pinto, 13 (sob) sa;, deelarou o t;r , C~rdos~ - .-- - ' ----- 
emhdo pelo Departamento t j't ' e ( I'cic i ) (l o 194" Phnne 1595 dll Fonte: Para substituir o «P.ris. 

Administrativo do Serviço m('n 11 110 (~onserva( Pr. l . c: " , . v . RBSIDENCIA : A vila da Colónia foi cons . PARIS (V, A,) _ Os cir-

Público, a 9 do corrente mês, --- - --...- .- - ...-,..- -- -.--- ----- ------ Rua .José Veiga, 11:16 truida, há mais de um sécu culos competentes IranceseN 

as funcionárias int!'rinas têm lo, nll encosta de um cÍlr- decidiram construir um no-

direito ao gôzo de IiceDçR, de PHONE 1.199 rego, de modo 9ue ~preeen · vo trllnsllthlntico, tipo «Nor
que tratll o art 150, letra -h" 70P. ta uma topegrnlIa mUIto acl- mnndie l>, para substituir o 

da Constituição~, ,dentada. .Pllris» destruido por um 


O dispositivo constitucional 	 NaVIOS ru.ssos para o , Prédios inestéticos e desll-1 incêndio, há algumas sema
acima citado diz o seguinte: OrIente Imhados. Parece que houve nas, 

·Os luncionários terão direi · Moscou, (V,A,) _ Vários na- o cuidlldo de dar maior se- I A construção, todavia, niio 

to a férias anuais sem des· vios de guerm de eonstrução gurançll iL ilha, prevendo-se será iniciada antes do fim 

contos, e B gestante a 4 me- recente chegaram a Vllldivos o caso de um ataque pelo do ano de 1940, uma vez que 

seI de licença com venci tock, vindos doMar Negro. mar, pois existem hôas cha- o único dique francês capaz 

mentos integrais. . Segundo o «Pravd. , (lS no- padae, onde e la poderia ter de construir navios de 50,000 

.... triste, ali•••or , 	 vos navios, que vêm reforçar sido com maior facilidade toneladas está ocupado com 

T_••dltel S(.lres tone ? ~a:~~1l8~0r:~~~fi~~Ín Cd~~~~[e ~?~;J~~i~a~g~lff:o~~~tád:itu: : ~h!rJ~n~~~~a-aviões «Mare
r lei Ile 11110 8elbor, a travessia e chegaram seis do num til boieiro elevado'l ;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

.. te 111•• !I GOITIlTltSSE ! dias antes da data prevista, onde será levantado tambem I ~ 


futuramente, o presidio, C I NEM A • 
h.li_nos .migos da Oradores indigenas O estudo da pesca e das suo _ 

LISBOA (V. A,) - A pft). as possibilidades em Fernando 1 r= ...:..'França 	 pósito da próxima viagem de Noronha foi o principal ob. CIN~ O~EON A, 19,30 
8u1la, (\' .'\ ,)-08 ex ·com· presidencial a Moçambique, letivo da viagem do sr. Fonte, hor." .Emlho Zol.~, 


batentes italillnos residentes a Liga Nacional dos Negros Que ficou maravilhado da abun· CINE REX - A', 19.30 ho
nlA Córs('ga rel'olizaram uma promoveu grandiosa sessão dânda de peixes, dos imensos rll, .A mire. do Zorro., 

r('unll1o, durante a qual alir- de propaganda, com a8sls- cardumes de sardinhas, xaréus, CINE IMPERIAL - A'. 19.30 

maram a sua lealdade, à Pran- OR Internali"",d 8ã.. dt',,,"h,,,loK " comtrnitlol tência de dois mil negros da guarajubas, etc, A abundância é 110"', cHol.1 do, n.mor.dOl•. 
ro rato ~~~t~~:o~:se~a~~~~~ un;"llm..nlt, para O r eno", ,, 'n' i~o de lransporle qc~~aS~e de Lourenço Mar- ~a~siaur~SasaQ:;t:~~~s~or~ze~u~~~~ Centenário do nas. ci-
do .1 circunstâncias o exigi- de (!argu . Foram pronunciados dis- seguem os cardumes e acontece mento de Ernesto 
rem. I l\Iai~ ,I" !lá arlllO" de ' ''I,,'ricn'';a. "OIn :1111 0- cursos em português, bitonga que os peixes Que. dão à praia, Cqrneiro Ribeiro ' 

caminhões ,•., rmill; ...... ull illgir 11 ... u\to grún de e macuá, dialetos de ~o- n~ e.sfôrço de fugir aos seus A Bala vai comemorar, em . .. ' ecu a os 	 apcrfeif;onnlclIto nu fuhrh'uçiío Ite~l':Õ (~~ v..!hi(!uIOlt çamblque, por oradores In.. inlml~os, s ão apanhados, em Setembro proximo, 8 passa.. _Ex I d 
e sua8 rarles compnncntc.. digenas. Quanhdade, pela garolada, Peso gem do centenário de nas :,.:.a'' ,"' m' "a' C ado l\lotorc8 )IO!Hiuntes , Ir~""'lInissõc~ ~ c i",u:"" 1ruzd rog ~imento do grande educador · . 

-; .. '. . h 	 e differenciacs r"si " lt,nl c~ : 10l1gllrill lls rcfur~a""". :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.i·bala~o professor Ernesto C8r~ 'i ." 
molas forLe. c f1exi\'ds e muiLo. ouLro" •."ara"te- neiro Ribeiro, eminente ;" filó.:"O A.. T 111118 	 1111' 1IIIImBERLIM, (V. A.) - Con - ristico8 conLribuem r"rll u grande I;ol'ularid:..le r- rDIIUIO avarlS _ ,DIa. 111 logo e que foi um dos ; pro~ ;" 

demnados pelo Tribunal Po· d05 caminhões InlerlluLional. 	 C1rurgil1o-Eapeciallsta Assistente dO prol. Sanson ~~:~~e~:is ~;d:.a~~~:úc!~ -· :2 inalar, por crime de .esplona· .,
Adquirindo um Internutional, V. S. receberá um Co_I__ 10 h 11 • ,,16i,11· Joio PInto, 971Gb. -T.I. 145 lebre .polê.mica-á cêrca da. .,:rê- ...·~ :.
gem;' foram executadoI, 8 .ma produ'elo , de · alLR qualidadc. 	 . 
cbadó, OI Indlvlduol George I~;:;::;;;;~~;:;::;~;:;::;;:;::;;:;::;~;:;::;;:;::;~~~~~;:;::;;:;::;;:;::;~I daçl10 ..' de um ' proJeto do~Có- .. " 

,Fóocb,C~~J7;9Janol, e Matlas 	 Ii digo Civil. . E' . autor, enln 
G1. ..er;"eoID",ó7' 8DOS: CAMINHÕES INTERNATIONAL I": .',", :; .. ~,: .. , ./ :.;; ·····"t\, / .. ' . ..... '.'. .. ~!ltros,do livro '.SerõQ Ora· 

A PIll••ça condenatória . Dr,ei~OlctCléw'rIUJo.i~4!:tQS, OUVIDOS,: UiiitJí,l!11s., .'\! {',.... , ,.
d~ 411. o. 401. aéuÍli!.dos es-, .. ~ 'j .- .'1'" ..,w.•e;".....,..,{·-.,:, .. , "',.., "...."'" N.ARIZ. GARGAN;fA·~.· Plra a orpais&Çlo doe ' ''1
ta..... lDUlDUleDt~:t!J~dos a 
v.a pot ct. • traOgel!~ ..,~ '" r..-k:-: "~'. ' c;..; " ci.s.f,;I;. ::" A-...... ........ S- ~: :'J:.::~rU;= q~ -::.: 

1111... h••iAm .pl!ldo ~,. se (iiliifM ........61/1...... Vk10I MeIr.... I.-T I"" · lII.rld.. r oo,IIIUlUtlb WIIa
,______________________________________~.oo.~o lo~. 

JrreclM ..miare. , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:seguin.te
http:que.p.tec.ls


-----------------

-,- - 

o r:STADO Sextá fciro, 25 de ..Malo d e lre9 

g:;. ~ 

i Gualãparí : I 

- I ?c;~'C~eA:~!~ ·I'.·..·,é 

Os l uma reveI~çaol 
Molestia internas deNervos 

Dr. SjLVA MELO Senhoras e Crianças em 

Geral.Pegando Fogo (Conclusão). E' prolJlema a· ram ai eui toda a sua pu' CONSULTORIO : I 
berto saber a influência que jança. Guaraparí está talha· Rua Trajano. I - Sob. 
taís Buhs:áDcias podem ter da para uma nova e surpre. CONSULTAS: 

Em muitos dias a s mulheres amanhecem tri::::· s;,brtl o orgtmismo humano endente experiência. O pe. 9 ás 12 e 14 ás 19 horas. 
tes, titO ncn'OJ;;}S C d(·!'animadas, tão a IJUrn:·cidas, e ani,mal. estabelecer seu va· rigo (, antes do plano ser RESIDENCIA: 


~ iUflllictas l' irritadns que parcr€ q U t' touos os 101' terapê utico, descobrir suo diminuto ou mesquinho. A Av. Hercilio Luz, 178 

ncn~os c~tilo pegando fogo ! as virtudes curativas. Dos 80 obra a ser realizada precisa - Phone: 1392 

f ' E~t(.'s !'( ,fr i111c-n tos inl{)I (, l'an.· i ~ d o::. nervú:), é ~~~~~~t~~ 3~x~~eán~~~ ~~ m~~~ ~~r€~t~rv~lt~lt~II;~ra~~io~aáctf~ Attende a chamados~ otltra~ altcra,'ô,'s mai.» grav~s da :->audt', ~ito t;'au-

I 9 . wtos ~~l:~~un~~~~;) r!~~d~~~~p~~i ~~, ~:~:f:I:;(de-~r~~d:~v' .~-P.~~~;~~:/:~,:c~{~~~~:; {~~ji';;~L~~':l Ur! !ll,ijt ~ de ~::ii~ ..~ ,7~5~~~~~~~~• 

C 1 h-Tudo iBSO constitue problema tais, num projéto dessa OI'· ~~ Para e" it" r l' tratar t"úo ;,to, IISQ R egl/lador a lt&. dem, é O coes.'1 .;Íi cienlílico da fiais rele· tarefa de aIto patrio· 
Ge~tei!"a :-:t:m d:.?n1ura. "{meia, (' u.i!! solução pode tiSIDO, que precisa ser ren. 

Rrgull.1llor Geateira c\Oita e trata os pad cC'imcntos nervosos produzidos fransr~r~ar (iuarapari. em um Ii~adll pelos homens de . go. 
lugar UDlCO, verdadelramen· veroo, cuja função é resolvI' Colchão para casal 

p~las lllOles tias dn ntcro, a asma ncn ·o~a. pC's:o, clor('s c colicas no ven tre, te ~xcepcional. O que sabe · problE'mas que, sendo de uti. a 30$000. 
as pert urLaçües c docnças da flH.:n :;truação, a nemia, palidez , a mare lidão mos , por enquan to, tendo si· tidade para o pais, aumen Colchão para solteiro, 
e hemorragias provocadas pelos sofrimento..; do utcro, fraqu cza geral c cio por nós pl'oprios veriHca· tem sua grandeza. desde 18$000,
desanimo, a fraqu eza do utero, tris tcí!a:-i sllbit~IS, palpitações, oprcssfto 110 do, é da ida p"ra lá de gran· E' nesse sentido que es . 

peito ou no cora~·i.i(\, 5uíoração, f,t1ta lI<.- ar, t(lntllra~, pl'SO, calor c dores de número de doentes, prin crevemos as presente~ li 
 Travesseiros de paina,
de cabeça, dormcnc:ia 1Ias pernas, l'njtio~, certa!;; coceiras, CCrlag tosses, cipalmente do sistema ner· nhas , julgando, pelo que vi. V.S. encontrará na 
pontadas C dores IIl) pcij'o, dores nas costas l' n,as cadeiras , fulta de animu voso, que se restabelecem mns c observamos, que Glia 
para fazer qualquer tra ba lho, canç_ços ~ todas as pcrigosa :-; a lterações com extraordinária rapidez. rapari está talhada para, uOJa CASA BEIRA0 

E tambem no logarpjo ('xi!'· ps!ação balueária de primeirada ~audc causadas pelas congcstôcs C inl1amaçüe~ do utcru. Rua Tiradentes. 3
tem velhos de idllue avança- ordem, tão verdadeiramente ISI 30-11RrguladuT Geateira evi ta c tr:lla C'sta!-i congestões c inflamações desde 1111, algu~s pretendendo ter Ílnica e excepcional, que de· 

u começo. excedido Idade~, em média, de ve por isso receber tumbem 
Rq.ulador Geateira c\ 'ita c trata tnmbem as complicações internas, um século. Vi um homem de í8 do govêrno auxilios únicos 

que são ainda mais perigosas do que as inflamações. nnos, que me disse viver a· e excepcionais. E urna tal t ANNUNClOS ao. f«
inda como rac hador de le' s?luçãO útil, necessá ria, in· __ • r....I.lo. ele 

Comece hoje mesmo nllll . dlspl'nsavel, não pód e dei· lede. ar...1I .... 
a usar R egl/lador Geateira De lad o histo ri co. Guara· xlir de ser coroada dos mais a.a u ......~~-:.--....n. 

pari ucsperla igualmente in· decisivos resultados econô =:It; ..~~.;,~~.,.~ 
terêssl', tendo sielo fundada m~ic::::o:::s.:......_ ______~~::::::::::=======-, 
em 1585 pelo padre Anchie· 
ta. A velhl1 igreja é de8sa 
época e muitos dos poços 
dagua doce tlxistentes roram Vinhos Aleatico, Tok,y e Resslng 


R.ãd,'o d",_ LondresI ~ construidos pelos jesuítas. En 

OI ~ (E. R· d J • contram-se ruinas de uma Classicos de fama!aixa (onomlca do 10 e aneuo f?rta!e;r,a.e aindll canhõesan
Nal ond.. do 25 .29 mu. o 31 .55 j llgos. ahrados pelos pastos. Productos da grande marca Cruzeiro, de 


mu., o oltaçio Oavenlrv, do lon· A 30 quilômetros de Guara · 

drel, irradiar. 0110 noilo o leguinlo 8' Sorteio das Apolices Pernambucanas pari está Anchieta, ou Bene· Luís Michielon & (ia.

p,og,a_, hor••io do Flo.ianopoli" O S" sorteio das Apoli ces Pernambucanas ~erá ven~e, .de semelhante topo · 


20.20 - NOlícill esporlivlS. No' realizado no proximo dia :1\. ás 11 horas, no recinto graila. Já dt'cantada por ~oe · D"6'd S T ATHERINO & IRMAO I
lu lôor. o Moreado o rOlumo. om . do prég-ão da Bôlsa de Fundos 1'1Ihlicos tas e para onde .se retirou 1St,. UI ores: . . 

inglil, do. pr~g..m," d. proxim. do Rio de Janeiro. Anchieta, quando Já doente 

I.m.na. e cansado, tendo lá vivido F L O R I A N O P O L I S 

2030 B B E kd I A CAIXA ECONOMICA DO RIO DE ,JANEIRO, torna muitos anos do final de sua
Journ·.y..-Pro~~.m.·d~.eri~iv~, :; IIlÚbliCO, mais uma vez, que a venda desses titulos vida. A região está cheia de 1·-~-='!(5~C-----------"""""'--v~ 
inglê., de uma ••giío do no.l. d. está sendo leita, nesta n"sta praça, por intermedio do suas obras e recordações, - ,1. J 
Ingl.'..... que merecem ser investiga- • 

21.00--21 .15 - Notieii.io em Banco de Crédito Popular e Agricola das pelo DOSSO Patrimônio /~--; 
português (IÓ n. Ir.qvênci. GSE de Santa Catharina Histórico. 50 // [Iv; , 
11 .86 Me/I). O clima de Gusl'I\pari é 

21 .15 - Emílio, o jóvom.' á rua Trajano. 16, ao preço unitario de rs. 9i$OOO. rxcelente, não haveudo os 

eordooni'l. prodígio. concorrendo annualmente os portadores des~8s apo· grandes calores do nossl) C "\ "\ 


21.30 - .Mo•• Food lor Thou !ices do "alor nominal de cem mil réis, it distribuição verão: durante todo êsse . LL-~ ct.lkc(,. O
ght•. P.I••Ir. em inglê.. de pre:nios. em dinheiro, no total de rs. 1.500.000;;000. tempo a hl'isa é continua, Ilá 


21 .• 5 - Nolici••io em inglêl. A VEIGA FARIA grande fl'escura na sombl'a 

21 .•5 - Sin.1 ho••rio d. Gro.n' Director da Carteiro de Titulos das árvores, as noites são 


wieh. magnífic!ls. A água. potavel com.. 
22.00 - Big B.n. A Orqv••. I'::===~======~~=~:::====~lvem das montanhas e é pu· 

Ir. l",peri.1 d. B. 8. C., sob .1: rissima e saborosa . 

•ogine!. do Clilton HolliwllI. Sui ' Pois bem, ape!w ~ de lodos 

t. do (j.it.d", C.... Noilo", Laboratorio de Análise! Clinicas êsses recursos naturais, do 
CTchaikovlky). excepcional de SUl! sitUI! ' 


mi!~;O.';J~t Bon. Fim d. IIIn,' FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO ~~~s ~~rs~~~f;::,del~te es~~ 

22.30 - Tlln.millõo .m GSB, Guaraparl ignorllda e abano 


Noticiirio om o.p.nhól e Not.. Ex·assistente do Pro!. Dr. Erasmo de Lima - Rio donada, desconh ecida da po· 

Se",.nai. lôlHo o Mlre.do dOI . Cllrso de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins - Rio. pulsção e do govérno, espe ' 

C.ro.il' Prática no laboratorio Central da Marinha-Rio r!lndo o milagre que tão ra 

22.•5 - Fim d. !t.n.mi.sio om cilmente póde torná 111 em 
GSB. Análise de urina, léses, liquido célalo·rachiano, sanglle etc. uma dKs ~rande~ maravilhas P~ITO~AL O[

Exames de püs. escarro, mucosidades, serosidades, etc. de nossa tena. Que os gn. 
Reaí;ão de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra· vemos e os particulures seCASA videz). Reaçoes de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton. inteir pm da marllvilhae pu. -ANGIIO P[LOT[NB~Vacinas Antoger.as. Todos os exames para elucidação ra lá canalizem ns CltpitSIS 


Precisa·se alugar uma casa de de diagnóstico. necessarios e indispensáveis. 
 o Rt;rvtt.DIO INOI[AOO~~~adi~ãrr:It~:~=!'se cul'bo$~~;;o Rua Felipe Schmidt, 8 -- Fone 1259 m:o~~)~e~i~~:;~a: ose~~ieUm~r~ 
mensais. Informações na redac· precisa ser renovado e im;· 
ção do «Estado.. v-1::; 16:3 3õ;."~. tado. Os Irutos já aparece 

•••1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••: : 

e ·' . '" ·• .;• 
! POR MOTIVO DE MUDANCA PARA O PREDIO ! 'u: 
: -..---- H.O 12 DA M'ESMA RUA, A --- ------..--- ---.------- : 

1 
. ' I .•. '.' .' .: 11!["flll:n':I'I ,;;
: ~ i ; ",,, ,!11 : ,5 

• '':' J i . _ . Ci' J z . ' l' • 

,,!; estilazendo grandiosa IIquj>dl§io!de JOOO o st~(k apretos \excepciónll~~.\~te \re'tJVzidos i 
"l• •; poucos DIAS'l . '. ... ., ... . ' APR0~E~ - . . • 

~ ~. ..
: ...'' ..
• i • 
• f••••••••••••••·........................................................... 
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o ESTADO~~~xla.relra. 26 de M.alo de Wf 
'"," 

Maravilhosas criações em 	 lilSofria hà mais de um 

Irlrablgr _lir lira ' nrtl-d ,1-: I ~~O~rti::la~:U~:!~~ ! , uRu, u, I u ri, U. DI, ,'"""•• G,,,... ,.~...~ .....,.••". 
lo Gonçalves, em Pelolas, Rio Grllnde do Sui: 

AGASALHOS DE f'ELLESI~7. ~. ~~ ' . ' :!está rece eno a -- .;~_ >- .:..lb d """" ~..ua ( M-afra 126 
. 	 • ICASA ROMANOS R

Telephone 1288 
!5O 	 :lOv.- ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~

A Polônia não vê 
com simpetia a Itá
lil unir-se á Ale- ' 

manha 
V:\f{S()VIA. 26_ - Em crô · 

nica de fciçflO inspirada, o 

:~~j:~ ~~=!:~~~~~i·lt~;li~l'~he~ ! 
exerceu nenhuma inlluência · 
na polltica do Ileich, queI 
criou, entretanto, por mais 
de uma vez, embaraços aos . 
empreendimentos da pol!tica 
da Itália. Não € possivpl di
zer se a Itália retirará da 
nova aliança mais vaniol!ens 
do que as resultantes da co
laboração, tal come existia 
anteriormente ' _ 

O autor acentua que não 
seria lícito supõr que o du
ce não cumprir1 as obriga
ções assumidas e observa 
que o exemplo de 1915 não 
é cabivel. porquanto naquela 
data a Trlplice Aliançll já 
era velha de trinta e Ires 11

nos. 
O jornal commenta üinda : 

"Póde cbegar o momento em 
Que a aliança nãc resista 
mais it Dróva dos aconteci
mentos; -hoje, porém, consti
tue uma realidade com a 
qual o mundo deve contar»_ 

Ao examinar a incidêncIa I
do acôrdo na política geral, 
o articulieta friza que o ges
to de Berlim !.' l{oma não 
púde ser "isto com simpatia 

_ ~_~~_~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II ~~Orcleddoéaupre~~~ve~~~ m~o~~m 
Noites mal dormidas I que, por gratidão ofereço· lhe meu retrato e ess/I de · 

Para gozar saúde e mano 

:~~i~P~~~:~~~~r~~r ~~i~~fto~'~Dar de dente? ras por noite em quarto are..Ijado e fresco. Nadr! ma ' s pre 
judicial ir saúde do que 
trariar esla exigência do oro 
ganismo. Basta uma noite mal 

CERA r> . -I- .. 	 con

!EJr~ dormida para abater a mais 
Inoffensiva aos dentes  lorte constituição e tornar 

o individuo indisposto para
Não queima a bocca. 	 a luta quotidiana. A i!1~{inia 

sobrevém, via de regra. ás 
pessoas que Borrem d"e per· 
turbação gastro·intestinal, de 

----'Idesiquillbrio 	 glicêmieo ou 
perda de fosfatos. Para tra· 
tar a insôniaé indispensavel,.----- Movels' · de aço - portanto. conhecer a causa e 

d~ 

tica adequada. As vezes resol 
ve-se o caso com pequena mo Co:f",e. - Â;"ohivo. dificação no regime alimentar; 
outras, com meio copo de áMosa. p_*"a. a :á ,chl••• gua açucarada ao deitar-se ou 

acabamos de recebcr. cm estilos os mais 
Esmerada fahricação das Indústrias "i'ic\'e» 

I~ccommend a rn() s aos nossos clientes c 
visita á nOSSJ exposição_ 

Preços excepcionais! 

durante a noite; outras; com 
modernos. um tratamento fosforado por 
- S Paulo meio do Tonoslolan da Casa 

Bayer, que levanta o estado 
geral, relorçandu u sistema ner· 
voso e regularizando o SOIlO. 
As vitimas de insônia devem 
pois, consultar o médico alim 
de combater essa perlurbação 
que tanto depríme e, mesmo, 

ami~os urna 

envel hece. No caso de perda 
de fosfato será, com cerleza,Machado" Cia. indicado o Tonoloslan, cpm o 
qual se vêm registrando de lonRua João 	 Pinto - 5 ga data os melhores resultados.

Teiephone -- 1058 ,ex. postal - 37 

F L O R I A N O P O L I S. 
15v.-a;t .•l) 

pelos dirigentes de Var8óvia.I~----------~-
sobretudo em vista da cor
dialidade das rclaçi>cs man 
tidas entre a Itália e a Po 
lônia nos últimos anos. 

Nestas condiçiies, !l "Gllze· 
ta Polska» remata: .0·desen
volvimento l"uturo das rela· 
çiies polono·italianas dCplllJ' 
derá em última análise do 
gráu de independi'ncla da 
polltlca de Roma com rela
ção à politica do Reich. Se 
essa independência Dão fôr 
mantida, as rela~~ões polono
italianas terão de ser subme 
tidas a revisão fllnda.mentuJ.. 

OH. RICARDO 
GOTTSMAN 

Ex-chefe de c/I
n/ca do 

Hospital de 
.Nuernberg 

(Prole. L. Burkbardt 
e B. Kreuter) 

E.p,cialista em 
~irurgia Gtn'ah 

Alta .cirurgia, gyne 

,,'.:~l:e:i~ 
t il..... OIOe)~pe ._ lraç.õea 
, - de r:PJâítlêa.CõãiíilliOItõ·"""riíe ·Traja- IIII 

M. 1I (dM 10 .. tI, , _ ,&.. 16,10) Te",-..-,.
ae.l4eDOla • rua &. 
teToa JUD10f, 20. -
TeJepboae - 1.181 

ELIXIRDE 

MOGUEIRA 


o advogado 


José Aceado Soares Moreira 

oommunlca 1101 alua clllal" deata clfpllal e do Interior 
do eaflldo qUOE conllDDII /I exrtrcer lua prolllllllo peraDte a 

Côrte de appeHação 

:===~:::~~==:::=:::::::::~ 

alastá-Ia por me!o terapêu -I1..____________________ 

Antenor Morais 
Ci rurgião-dentista 


Trabalhos modernissi· 

mos. Pontes e dentaduras 

anatomicas, em todos os 


materiais adoptados. 

HORARIO: 


Das 8 ás 11 e das 15 

ás 18 horas. 


Rua P. Miguelinho,6 

71 v-82 

t E~LE~.TI~A 

Quer ser feliz ? 

Em negocios, amores, ter sor
te, saúde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prol. Omar Khlva, 
Caixa Poslal, 407, Rio de Ja
neiro, que lhe indIcará o melo 
de obter triumpho, prosperida· 
de, forlunae saúde. Nilo hesite. 

,}Qüarto par. .Iug.' 
Alllp ae bomqilarlo . para 

uul OII ~olt.eiro. ,Tratar no 
~C.~ldt ~~~~o..rua Fellppe 
1~2 \"·~

~I~~:, ~~!~~;I~imc:i~ra:l:so~r~~~~:::~?::;h::re ~~:~:~ 
este!! já b!!st!l!!!6 l!lcba(\(Is, me Im!'o!!sibUllavcm oe 

- trabalhar na IilliíÍl8 proiisllâo ·ae·" ··cozlnhelra. Tomei 
muitos remedlos lndlclldoll para eS8a moleslla, porém 
foi tudo sem resultlldo. Finalmente, IIconaelhada por 
minha eX-plltrôa, que era multo dedicada, resolvi to

~a;z,oq::~lt:jl!~Op~~!L:it~~~A~:e '\::a~t~ b~:d~i~;:~ 
mente boiS com dez vidros desse maravilhoso reme 

clllrllçliop~I~:8~ ~I~o d~:n::I::d~~1. 
jAN VARIA QARCIA

CúiüO ,6~temunhas: BTéiiiiv dú St:rü Tarw;E3 
Dr. Aristides Rego Magalhães 

(Todlls as Ilrmila recoohecldas pelo notarlo 
Democruo ROdrigues da Silva). 

O REUMATISMO, m)I~~iI3 doloroslle del 'J r
mánte, seja êle chronlco cu recente, arllcalllf mu~çU 
l'Ir, cenbtõl -ou gottOSQ, tralad9 pelo graode d~purl>tj 
vo tonlco do slIngue «OALENOGAL», dssapareci! 
para sempre com poucos frascos. Ahi está a prove. 

Encontra-se em todas as Farmaclas 
do Brasil e Republicas Sul-Americanas. 
N. 55 Ap. L. D. N. S. P. - N. 96õ 

Dr. Joaquim Madeira Neves 
l\Iedico - Oculista 

Pormlldo pela Pllculdade de Medlcln/l da Unlverahlade 
do Rio de Janeiro 

Trotamento clinIco I clrura-Iéo de lodlls a. moleatllla 
doa olhos 

CutlO de "perfelçoaDlclilóDlleIlJieélalldlldl,coOlodr. 
Pllulo Filho, DO Ser,vlço ;. do "ProtDífVld' &Dlon,DoHoa-" " 

pltal dll FDndllçlO ~p~"rir"OÍllal. i d~Rlo '- dé -Jlloelro ;f_· 
Comple!1I IIPparelbãireOl .•pélraYéÍlÍimudeaua,; éilPecllllldadc ~' 

Elel!ll"lêldlÍd, M6dlca. Clale. CIv,1 

Coá. 11.. dlorlallluII d.. 16 .. 1I 


CON~~LTa~IO Rue Joio PJ.IO , IOb. T.J.ph. 1e6 

~ .. -r-te .....r ftUI'1I.llll 


II______________•_____ 
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4 9 ffiADO-Sexta feita 26 d..: !IIato 0 " 1989 

Artigos de invé:th~~ para homep~~~~nhorqs e crianças, em maior e mais 
variado soriimenfo,na CASA, '~A CAPITAL" - - - --- 

Matriz - Rua Conselheiro Mafra n. 8 - - I Filial -::;;-;- Rua l ra;c1noyJn. 1146 v.2!J 
.. _. ,-'_: ,,'.-'.... ,'. _.:---'___ .- ~ ...""" t.: '.:- ~---':"-: 

: ••••••••••••••••••••! ••••••••••••••: ; LLOYD ~BRASILEIRO la 

i ACOD8e~~ ~Iaml't~~~ffit';i;~ - . --- · .. u -f~:-:-·~~:tli - ~ :g:I6II!U ' l~~ _.;~~- -i ! . ~,~H~t1\lA~~ttg~J~;~~~: SS-~:N
' 
· t -NSAaJO

• mento Barata, professor de Para81tologia da Faculdade de Me- • ~o Sabbado, e para o Sul na quarta feira): . COMTE. AL- : 

• dieina de Porto Alegre. E' l~faUiveJ na expulsão. de vermes, . ; cIPl~~A" ~~~J[;OIEtõ5~~~·,: MUWtl~~gt·; .~~~~~g~?" l 
• tal como lombrigas Oxt1l1'U8, ancyloltomus, etc. 30 BOnos de .. : LJNI.lA HIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO.. I 
... uso têm demonatrado a loa eU1cacla' @ li: TUTOYAJFLORIANOPOLlS \ .. 


: D t: P O 5 , 1 A R , OS:. .:i F R E T E S V ~P~RESC AA S~JR~ U E I R O S 


:up.CARLOS HOEPCKE S/A-f)ortanopohs :1 31 ePARC~M~"E~~A~ELLA: Chegará no dia !mirá no 
'-:& ••••••••••••••••••••••••••••••~.....ii 1mesmo dia para Rio Grande. PelotaR e !'orto Alegre. 

Cirurgião Dentista MOENNICH 
FLORIANOPOLlS EdUI(IO Amelia Netto 
Rua Felippe S(hmidl SOBRADO, SALA N." 1 

Chnica-cirurgia e prothese da bocca 

App.,elh.mento ,ecentomente .dquÍJido. com todo. os 
.pe,leiço.mento. d. t.chnic. modorn• . 

DIA THERMIA - ALTA FREQliENC1A 

TRATAMENTO SEM DOR 


ESPECIALIDADE: 

Pontes de Ouro. ou de Plbl.!lO, SEM CO ROAS, parn Imitar o. 


dentes naturai~. Dentaduras An&tomica8. systellla alemAo que 

permille obter a Imllaç~o absoluta da dent.dura nattlral. - Den 

taduras SEM Abobada Palatina_ - Ventadur... parcl ~ls, li baoe 

de Aço-Krupp lDoxidllvel . - - Extracção INDOLOR do nervo, 

sem deeooloraçlo da cõr do dente. - - Branqueamento dos den

tes. - Molestiao dll bocca. --- (Descoloraçlo secundarta). __o Re

&eCÇÕe. de raiz. -- ReimplanlaçAo " ImplaDtb\:ãO -- Therapid da 


Paradentoee ~)'%fh~JD.;;~~!r.ur!~~II~~ical segundo 


Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 

As terças l sextls-feiras, consultas noctu'na, das 8 ás 9.30 

Aos sabhados de tarde não há cons\llta ~ 

HGRAS MAHCADAS. 

fSandalias 
de tiras 

para verão 

CALÇAD()S 
de todas as 

. qualidades 

TAMANCOS MEXI· 

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Cinto~ - Chinelos - Bo
nés - Luvas, etc. 

Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
de Calçados 

•BARREIROSlO 

~~iiiiIiiiiIiil~'1I A.l~eureux 


Companhia cAlhanea ~a Bahia» 
Fundad. em 1870 Séde: BAHIA 

Seguros Terrestres e MariÜInOS 

Caplllll RullzlIdo RI!. 9.000:000$000 
Caplt,,1 " Re~crvall R•. 57.000:000$000 
SeUl! d~ r/llZ (predloa e r~rreool!) RI!. 16.01;4:200$749 
~gurO!l effeeful!dos em 1937 Rs . 3.169.67;:154$834 
Reeetld~ em 1031 Rs. 22.0115:211 $090 
Slullllro~ PllgOII em 1037 Rs. 3.797:380$000 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

SocéUraal 00 Uruvuoy; Rcgulildorea de ilvarlils e Repre

leolaales 0l1li prloclPills cldades d/l Amerlca. 


BarDpa e AMea. 


Agentes em florianopolis 

RUA . ELlPPE st AMIt>T Nj: J8 

Cate. PtIIW 19- Tdq/ttJM 1000-l!IfII. Til• •ALLJANÇA. 

Eac:rl'Ptorio. .m balahy, La9uDa • 
Blumnaa. Suh-Aq.at. em Lacr.. 


12-P) 


Depõ, :to: Rua C. Maf,a, 39 

21 ~8 
'

PARA O NORTE: 
TlJ 'fOIA: Chegará no dia 26 do corrente. saindo no 

mesmo .(lia para !taJa!, Santo~, Angra dos Reis e Rio de 
,Jaueiro. 

COM'l'E. ALCIDJO: Chegará dia 27 do cocrente, suÍn 

~(~, ~~ô~~~mCn~~V~I~~~ S~~~~~~~ásn~:~à~~·. ~~~e~lj~'t ; !inRe~~ 
cHe. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEI{EN
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

Agência-RuaJoão Pijt IArmazem - Cáis Badaró' l 
9 - Phone 10071 o, 

12 - Phone 1338 

H. C. DA COSTA - Ag~n! e 

Preços modicos. 

Rua João Pinto, 14 
Sel'viço gacuntido 

~---------v-.-~Qf~I~1I 

D8. MIMI MB&LLIRII 
Com pr';lIclI uo~ hospitais 

europeu~ 

CLlNICA MEDICA 8M 
Gmv.L 

Com!lullaa dllB 10 IÍII 12 e 

dd3 16 IÍs 18 horll3 


INSTlTUTO DE ELETROCAR-

DlOORAPHIA CLlNICA 


CUrlO de apertelooamento em 

doençae do oioraçlo ldlaguoA

tloo precllo dai molellllaJo car

dl_ por trll~O. electrlooe) 
CLn:~A~BDO~t::..Do-

NERVOSO 
UABINBTB DE BLFoCTRO· 

TERAPIA 
Onda. ilunu, Ralo. altra'no- '}
leia., Ralo, lalra-nriliethOt e , 

B1eotrlaldllde m6dloa·'2·: ' 

Lalllntatlal .."1Jmiia-",
,iã li ütIjIêj 0II.iicii .: 
~ ~...CIIIi:a..:..... ' l.'T.a: 
...... 1aM ..... ZarpJ 

~..~-::---. 
.... cII ... i.::
•• .uowa ZoaIMIII. ,.. .. 

C=~~""'J;
~~.q..........J:::..a-.~ .. 

FIIflM.aehadlJ. 6 
TIk9bo.. ti.
"LORlANOPO~ 

Carlos Hmpcke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLlS 


Filiais em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages. 

Laguna e S. FrRnci8co-MostrUl~rl0 em Tubarão 


REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Vendas em prestações,,:-Càarantla:,de ,4 anno. 
DOIS -modet()s, (dl~902: e,~$120- liI'os) 

_ bóa dí uma ecoll0lÍllasurprelieàdrorlj pola, UII 14 
bor<ls coôíC)mcm uiell()3 icuerlfla ;;-cl~êlrlC:1l do que llJII 

, '",o 'dí ufoàllll ,~m. f: ~ ',bóriía · lIe a~tvIço. 

Mantemo. &Dl dep6aItO ~~~~~&8peç~••obre
..lentee e lIlesmo mecaDJ8JIio8 oompletoe. 

em CAlICI. d. del4l,alllQ. 0.1 propriltlnoa Ml60 allell
d.1G~ Immt4lalaGltlllt. HIII oec:Ulldadl de ;::ant.,..m:e::,d4I

O::.::roaOIIrad3:c!Vp:": ':11 =rtl: d:'j:':: 

- K't : [ 
'- - -'.,...,.---- 

(FI...IÍII 1ll1IA) 
E' o uulco lo,rlrlÇ41,.r. DO 

~~r:3: c~ÓS~b:'lnUId: 
~:~: C~~e~I:~c:: ·!:'m::ari~ 
de 20di1l3. uoliS..: 

t· - Levantamento &cral 
daslôr\:as evollahilmcdle
ta do Ippetfte; ?<, 

:r--DCl:8pp.redrneoto por
complelO das d6féi', ík c. 
~~' 101011101. e oervoah

3'-Comblte radical da 
11epresslo nervo.. e do __ 
m!llreclmenlo de ámb'o. OI

,e'4?2 Aaa:menlo de ,ao 

'"srlsndc de 1 a 11 Ii.Uos: 
O Sallltoeooi ~ amali"'" 

de descoberla ldeOtlflCa..-
Ollinllo do dr. Maooel Soa 
reI deCo.!~, 

ee:_ 

ISiemens Schuckert S.A.I ~~~E~~~~; ~~ ~$ 

MateriaiS electncos em geral 


DISTRIBUIDOR NESTA PRI\ÇA: 


InstaIIadora de FIorlanopoIIs 
R. Trajano, 11 Phol'le 1674 


rl lO V 134 


MEDIDORES DE LUZ 

Precisa V. S. de medidor para sua instai· 
lação? Procure obter na INSTALLADORA 

vack n. 19. com 7,80 de frenlc 
e 19 mts. de lund os, bem ' co' 
mo um terreno. sito na mes.m;" 
localid ade~ com 20 inls. d~ 
Irenle e 2;,.30 de rllndo~ . Tr;,, · 
tar como sr. Carolino Linhar~", 
na rua Vilor Mcireles. !7, nf~hI 
capital. 
193 --- - -_ ._--.--._ 
/1 . 

L.J Tea. GILBERTO DA SILVA 

parilciPI aos PiI1'tDles ', it 

~::f::~~: :=:: 

I
DE FLORIANOPOLlS o medidor marca a senhorlaha 
SIEMENS, com absoluta garantia. porque AURORA COSTA 

(asa Ele(~ ~fi~0~9_R__._T_r_aj_a_n_O_,_~1_0 __ X ~.~••• __m_e_l_h_o_rp_h_o_n_e l_6~~_~~I~I~~I~~19~3-----------5~Y-
vende medidores e JOÃO e EZllDA SENA 
installa os «quadros» 

parllclpam aos parenles e PfS ;
mesmos.para os -----------------------------~ sôas de suas relaçõ~s o M $

cimento de sua filhinha 
SUENE. 


Florlanôpolis, 16-5-93? 


1~1~98~-------~ 

- Df. Bul* ,ia
\" ::....0

'c,Consfiltor1O • Rua 
' '') olcfPlDto D. 18 (eo
brado). CoD.lUlIu da 
1 Ae 8 horas da lar
de. Ao. pobru -
CoDluItu DO Boept
lal de Caridade. .. 
8ho~da""'" 

- P~rt.j,. I.,.hud. 
O dtl~1do de Hygiene do 

lIorlKute munlclpio do c.ç... 
dor, o d~ ~ dois 1I0spll.ls. 
qUltro medlces. etc. ele. e ne
obumól p.rit!ról rtgl.lrad.. pro
cura u a parltlr. lormada. qUe" 
queira ali trabalh'f. podendo. 
ai qulur laualmca(e Irabalhl' 
no HOlpltal. Qualql.ler Inlorma
çlo, com o dckjtado de tI)'git 
ne em üçador. 
:~3 V:ro 
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5,,., 	 ESTADO-Sexla·feira 26 de Maio de 1939 
;::;cu 

•~3•••••••••••••••••••••••••••••••••••1 • 
li Empresa Nac. ~e Nav. "HlBpc~e" i 

Rcua c'ylio o OnlC1Dl13 , 

fali J :; ;=; Q Plnlo o. 1~ .. Transporte rapido de p~ssageirolõ e cargas com os vapores uCarl •
I • Hrepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max», .. , s I. : 	 :=: SAIDAS MENSAIS D~ .~~T~...~~_.F~~RIANOPOLIS 

AJ.HlO 40S00\) 
S~m~8tr(! ::2~tlf)O 


_1 :-lrãl\:;J~tr e " J~X:il 
 àé Ja,n<WêJ-. -1{,,''' ]""'l	 .~'1.- Lirdia' fpu'lii>.-Riü ', '",,"1'p'"'. 'Li~h' ".HM.,.H.· ' , -. ,,t.e. ' $( ':)() Escala Itajahy-S. Francisco laguna. 

Numero n.vlliPlO 1::00 
 • e Santos. Escala São Francisco 	 •O Transportes de passsageiros 	 •

IVo ['lia!", . : e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargas. 
Anno 	

I : 

8t'meBtra 
'i'rlmestre 

-.' Paqucte -Carl Hrcpcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete «Max. . 
»«Anna. .. 8Annnnclo. medle.nte cODlrpt~to 

• -Cal Hrcpckc. » 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 • 
OI originais. mcam,' nlio publl.,. · • -Anna." 23 • 

d08, n~o MorA0 tl~",' olv!doa . • Saída á I hora da m3drugada. ., 
I. Embarquc do Srs. passagei. S3ídas ás 18 horas jJ. m. 1 Saída~ á 1 hor~ d3 " 

" dlrt'coçlio n! u se rcepon""l)!I!ss Ie 10S até ás 22 horas das vcs- madrugada. • 
pelo~ t :GUcefto8 emIU!do. no. 


a i t!go8 tlel~ í gnttdo. 
 I Ordcn~e~~s e~:~a~~:~~s;\té ;is IOrdens de embarques alé 0rdens de embarques at~ .. 
• 12 horas das vesperas das ás 12 tlOras . ás 12 das vesperas : 

: saíd.as. . " ......... .... I.,. das saídas. = Cumprindo uma 
• Ob - As passagens serão vendidas, no escriptorio da Em- •promessa • servaçoes: presa, mediante apresentação de attestado de vaccina. •Carga - Correio · - Passageirosn..mos ;lUbllcidndc. F io interê. · • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 

oe que pOde rc p,,·. en tl:c para mui· :"I() d tlrni ~simos R\"i<-'es .I U :;2 ligam com a max!ma 
to. dos n O!!SOB leitores, 8 Et:'guioto ~l')gur;; n~' H e pnntlln.lidnde: • .Rita M;r~~)~. o movimento de passageiros e cargas é feito pelO trapiche sito á • 
""rta. lIasigoa'la pe lo dr. Cnrloa de llHJ \ SIL - {·ItlW UAI - AIWE~TJN , '\ - CII!LE l"relt.... advogbdu no kio de Ja, 	 at Para mais informações. na sé~e da ..BO!,I\'L\ _ . PErw'nelro: 

.Veobo com a p,escnte cumprl~ Brasil - .. Europa em 2 dias • Emoresa NaCional de Navegação Hcepcke ~ 
uma prome!all 'Iue ~ " dlvulguç&o : á rua Conselheiro Mafra n.' 30. I 
do meio pelo q'lal me eard de 
horrlvel. 8ofirimcotoRdo estoIDago. Sindic~to C~ndor ltde, 

Fllço·1I unlcawente com o iO!\II1O Agentes : - . CAR LOS HCEPCKE SIA. ~~~.?$_$&~••*~.~•••8A•••*~A•••••••••••" 
de ser utU ás p~~soa s qiJC 5(lfjrc ru 
do mesmo mal Ih !!Iui!... ql1~ era RU,\ CONSE LJ}rl~22Fg~\~' !~, ~,';oo Floriallopolis Formacão da reserva 

coobecld... em ca.1I coma dcent ~ 

do apparêlbo dIgestivo: -E!le .orlre 
 aérea francesa 
muU" do estam"go,. dizIa miobn 
aeobora peoelizõ<la. e PARIS (v. A.) - A reação Crédito Mútuo PredialIrman~~fie do Oivino .Es~írito Santo da França ao estado de 

desarmamento em quc se 
a chava quando a situaçãoAsylo ~e Or~~âs «São Vicente européa atingiu o ponto agu , São João! São João! 
do da crispo em Setembro 
de 19:18. tem sido notavei tl 
é uma demonstração do tra 
dicional pa!riotismo 

COin:idindo as festivi dcd <:' 1I do CongNs~o Eucaris. Uma prova disso está nas 
tico. Q~e ~e itàlizmão. n C31a cl pllill nos dldS 28. 29, 30 e 31 cifras referentes ao seu mo 
de Md o COl"õ(! o:e com as de Divino E~p ! ril o Santo, o irmão vimento aéreo pre·militar em GRANDIOSO SORTEIO
PrQv, dor :n "nd ~· m c que fivi1'.e 11 !Odos os fiéis que IIS re~tas 1938, sendo tais números, em 
rlo OURO M Sl iJ II'I:; 8nd i.lde :wriio celebrados as~im: sua maior parte, pertencen · 

ne Paulo» 	 francês. 19 de Junho 

Relação dos premios que distribuiremos no
18 hor~~OVENAS: - Terão Ip.íclo no di" 2 de Junho, ás ~~so . ao último trimestre do próximo sorteio de 19 de Junho, sem outra contribuição 

SABB ADO 10 D~ JUNHO : _ A' noik , lel!ão I> Assim, foram gastas 97.067 a não ser a habitual de 1$000. 

pre r:d es, ' m f'l Dl e ~ú i: tjific'" d O A óilo. boras de vôo. das quais, .. ... .. Para que todos possam tomar parte nesse formidavol 
DOMINGO 1i d , jUN110: - Mi~~a r f ZIda á~ sele e 50.423, de duplo comando: sorteio, resolvemos REHAB1LITAR GRATUITAMENTE, 

todas as cadernetas atrazadas, cobrando súmente omeia bor~s. ( ( m C cn,muct il" d ,s I m'\) :, ; ci, 10 boras foram concedidos 2.240 «bre
Mh21.1 80leDne. com !\~ rmiio (lO Evang~lho . vets» de primeiro gráu; 1.017 sorteio a corror. 

OR. CARLOS DE FREITAS Os prestamistas que queiram gosar desse previlegioSEGUND'\.-FEIRA 12 DE JUNHO: _ Mi~S1I rez1dll de segundo gráu; 3H5 «bre· 
a deverão trazer suas 	 cadernetas a nossa ~éde ouDe fado, vivIa em constaote re iÍ3 8 bora ' , e l ~ d él jnh l: cem b f nç20. ás 18 :JorI!8. Durante o; vets» de vôos à vela da cglme: qu. lquer ulimento mats lorte 	 remete·las por intermédio de nossos agentes. 

provocava·mo dl. pep.le,del""va·mc rr~s dl llS, lO, 11 e 12, haver'; , á noite leilao de prellda8, em tegoria A; 258 da cat..goria 


Indlspo_o. B<loUndo um petio hor· frente ao ed.llcio do A~y l o . B; 135 da categoria C e 12 da 
 O premios sãó os seguintes: 
uma 


azia 10lupportavel. de mHS!O ~ pa rd os Ires dia ~ acima, afim de melhor abriA ------ ,.------,----- 1 PI·emio no valor de 6:000$000 

riv.1 oa bõccs do estomago. Dl' de-se, j' o,(" ntu. 11 03 fiéis lran ~ f<r i ll m sua8 oUerl/lS categoria D. 

E de certo poolo em dlallte 	 Premio no deos 	 1 valor 200.$000
male. ae aggravaram tanto que Ihlnlar IIS f2 5 t ~ ~. C()n ~ i , te rio da hnonddcle do Divino E,pirl- j OR. MI~UEL B~nBA'D 1 valor 	 100$000me Ilzerllm pellBllr até que tloba 	 10 Sanlo e Asylo do, O rphã3 «São Vicente de Paulo» em Premio no de 


Floriznopnll8, l! dE: Moio de 19.\9. 
alcer... DO estomago. E 080 duvlao 15 Premios lIO valor de 15$000 

molto de que warcbavlI para a uI· 10 Premios no valor d~ 30$000 

cera, pol.. 16 IInba feilo U80 de lo· 10 Premios no valc.r :ltl 20$000


O S ecr,,'árôo CLINICA GERAL 

Dumefol e.peeillco•• Inulllmente. O _ .~. ____ ..,.__L OCT~VIANO ~AMO~_~5V-26 VIAS URINARIAS 10 Premios no valor de I~$OOO
mal agrava·pe cada vez maIs: Ir.j 


Especialista em molestas 
 10 Premlos no valor de 	 Isenções2":'::'J:~eded~x';:rl:'~~t~~ ~mllíi: pleuro-pulmonares (bronxlr CIDlra. Cooselbo abençolldo! 

Logo DO prImeiro vIdro comecei" chites - asthma - tuber

, 	 obtlenar melhora8. O peao DO es· culose, etc.) MIL CONTOS 

tomago, a d6r de c8bc~II, o. desar· Sorteiaremos tambem- um bilhete da Loteria

raolOti g..tro-lnteelloal8 lora.' de· 	 IConsultorio: RUI Joio Pin
Rppareceodo, e, ..gora. d~pol8 d.. 	 Federal, extração de Junho, de Mil Contos.lo, 13 de. 14 •• 16 hOI... 

~ 	 IlIIUD. vldrol. posso afllrmar qur 
e....1I radicalmente cu,ndo. - Phonl 1595. 

Para quem Bollreu aonos legol· 

do., 001110 eu, é naturol que. vcn· 
 IResidencia: RUI Joio Pin Não hesite porque:
ceDdo o temor da publicidade. eu 	 lo, 1 {Sobr.)-Phon. 1214, 
010 helltel em vir a público ali...· 	 Se rico quereis ficar 
lar 011 bene[lck8 que me trouxe o 	 De moeda boa e legal
ElIxir Clntra de Pucbury. Foi mee· 

DlO uma p,om"s"", que rtz. E' um 

72 Inscrevei ·vos hoje 
mesmo 

....to remedio, 'pe llKO r":llmeot.. Na Crédito Mútuo Predial 


~; maravllbu n'> tr..,~mento d 0 8 ms· VENDE-SE ~~i~j:~~
., le. do I 10" . ,1000 " do cstoulI.go


AlIlllclI, tir. reu"c!or. estie "tteti· 
 com lOS metros de frente, por 
ttldo da mlnba gõstld80. que peço 800 de fundo, situada lia ci  A que menos promete e I que mlior número 
poblloar como um serviço á 1)uma· dade de Biguassu com dURs de premias entregl Inldade IIOUredorll'. 	 casas pequenas, cafesal, gran


de mandiocal, pastagem e ma
 .*,_.1.0••••_*,0.40*,'•• 
to cerrado. Trata-se com o 

dr. FulvIo Aducci, á ruav.João111IiiI IIÍIr:
Pinto,I8 (sobrado). ___________________ 

~ 	 Dr. Augusto deTODO-ROMANCE Paul.NASCI DO OLHAR••• MEDiCO 	 lO \Ílo _d• . '. ._, ",.,
01&••'niio admira o brllho pu

N ". '.adlo d. u.m olhml LAVO
 - ' íÍíilloro- CALEN~,UJLA:'2toNeREtA 
LHO jM'nêUcla. clmeia O. olhol. 

daiido:.lh•• b.Uela. ~'Bcaatam al· 


Zíl~~~;C;-~: ~~~~-- ,-0Vfcto - :'<!~~.g~.;I ~~~.-!!l ]~1--:r:;.a-·- ...;;;:;:;~:;,;~~.~-	 bor 
MaxJmo efg11Jo. Cárta para.: . RClld~·v:::. OIIro 1Hpo.tt&no nNta capital: P8AlUIL STO. AGOSTINHO 

CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO,,,,-_Prc'o, 4I - T" . '_ --I ""'-___ cODM~.lro ...IIah--le___ _ _ _ M! Rua_________ 
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6 o ESTADO, 26 de Maio de 1939 
m tiAL d ......,. 

I III .. 1 I' 12' Bni~er~ário do II Dr. Pedro Catalão Clínica# O médico,' 

Ultl·ma ~ora 8Sport,·va I1I1 Vida ~ocÍal cJec, :l:ço:i ~0~~eaic o! 2"po~~~11 ~i~~~~::o~~ . das molestias da cabeça11 -- --- I~r e Agl'icoll.l rl e Sta. Cata· ESPECIALISTA EM 

I FAZEM ANOS HOJE : rnD~lUus li ~eguir o beu lUo-1 OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 
Sr~s .: Hrlda Verlsslmo Corrêa. AI- vimento de 2fi de maio de Consultorio: Rua Trajano, 18 

_____ clna Dutra, Marld de Lourdes Va7. 1927 a ;11 rle dezembro de Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas 
. .. . . Sepltlba e vlUva Maria Be<ker de 1935: ~-::":;-____~R;:;e.:::id::e:::nc;:.:i.:;.:..:P~h:::o:::"e:...:.15;:,;6~5~_"":'l"~:;-_' 

"EstaduaiS» vs. «Fede-I ~s clubes Ilhados aquela en- Campos. 11 93 acionistas eom >i667 43 V 46" rais.. tJ~a~e , concederam, por .un~- Srllas .: Maria de Lourdes Medei- ações no valor de. 

. . . mmldade de votos,._permrS8ao ros e Magda SlUrm da Costa. 1:13:350$000. 
 ESPERANDO A GUERRA

Realiza ~e, ua proxlma se- para a L.A .F. realrza~ o S~lI Srs.: MIlton Lemos do Prado e Fundo de Rese rva R8.... 
mana, o espet~cular. cot~Jo Icampeonato no estádIO .'\dol- Durvdl Figueiredo. 50:4eOsS1S. 
e ntre as I)ele<;,,~s . I·edera\. fo Konder. Jovem: R~úl Moreira de Macedo. ReB~rva rara Deprec'iaç'-Ies 

e .Estadua)..conBtitu~d8R p,0r ... .. :- .. . _ . . 1~UI;1$~77 , A INGLATERRA ABASTECE-SE DE CARNE : 

1~~nclOnarlOs du lInrao e do I"ercalo vai ab!indonar Im~r"aDd~o~~~. ~~~~~~~!\~uiN~~ON lnu K~'T;~('~~"iItii:IO>;, " . . "":"-·I ----- ~·-".---"-"- - ---~'" ..-~ 

l--. . ta~o.. _ o futebol _ 1~ .546 .2bOS,SO 1ltu.os Des Londres, (\'. A.) _ Os fri- trato de 5.000 ton eladas de 

. Rema em turno desse pr~ - Belo Horizonte, 26 - Em \ ' IA,L':-'Tm, contados 4.01)2157$811. gorlHcos que dependem da carne em conserva brasilei 

110 . o mais le rvor080 entllSI ' entrevi~tl1 concedida à «1'o- ! De Sua viagem ao RiO de Janeiro. Titul08 em Cobranças .. carne v.lcum em conserva m, c ifra essa qU\l ultrapassa
IlS~U de Ilmhas as pal·tes . Iha de Mina~. ' o,ramoso jo- lé esperado hoje o SI. Manoel Gal- 79fl!:412:1f>6:i5.. da Argentina e l!ruguai re- mais de q\l il tro vezes a im'1 

.- .\ . rapaZIada «estadual . , gador PeráclO a.frrmou o _se- dlno VieIra, comereianle desta praça De pósitos RecelllJos ceoeram um pedIdo do De· portaçiio anual dess<l produ
cunsCla de enfrentar um dos guinte: .,Já pe~dl o entusla~- _ Após curta estada nesta capl- ~•.836:959$8nl . Il artamento de Alimolntos pá- to brasile iro no pois. Segun
".I ÚIS. pode~?sos «onze» de Imo. Ando cheIO do futebol. tal regressa, amanM, á cidade do 11.721 Che ques P.lgOS . rl\ 11 defesa da Inglaterra , ele elo informaçil es prestadas à 
1·lImanopohs. está lra~ando Posso !rarantir-Ihe. p~rtanto, RI~ de Janeiro. o~de reside . o nu, - 'i.424:470$9:! 1. ·1.705 toneludos. Com êsse imprensa, o govél"Do britani
de. se prepnrur con\ e menta-\ que nada ~e impedIrá de so preclaro eonlerrâneo revmo. pe. Ord ens de. pngnmento . novo pedido, o tota l da car- (" o deseja adquirir um total 
me ute. a po~to de se tOlDar voltar a nllnha terra. Vou dr. Tomá,; Fontes. dlrelor da " ~e· (1.106:163$821:. ne vaeum em conserva re de 2O.UOtl toneladas para 11 

um . \'erda~elro «osso> para ,Ipara junto de miuha mãi. visld de Cultura». Entradas el e Caixa .... '1 I.\IIi~itada at" agora aos ~Ill · eventulllidllele de umll gner
us ·Iederals o>. Não prel'i~o d" passe, pois . - :l9.S116:599$S9 1. 81'S sul-lImericanos ascende rll, elisllondo já de uma par. 

A Juta ~erá empolgante por tenho um plano excel entl' : Senborlla . , x 'ln" 'lU" N'U nc,I".. Gumo meullH'os ;10 CQ ÜS(' -11l l4 .750 iU\II:';!1dlls. . tilJa .Ie 3.000 toueladas par::.I' . 
tl" : e m mira. cada . q.ulldro. um vou pllm o campo trabalhar 

'

1Ise cbapcu Ri\M~ZONr. . lho de Admioistrn\,ol".. faz,:rJ1 O dl'leglldo hras ileiro á os seus dominios. 
uUJettvo drlerente. o «Estadu - na fazenda de meu CU-I . HúSPEJlF.lO parte os II CllblrlOS Imanels. Cnnleri'[)(,ia In lprnn c ional, s r. II Ac red ita-se que. em CItSO 
1.11 . tudo lar~ para. ve~cer o nhado-. Estao hos edadas no Glória-Hotel tas srs. Armando Ferraz o · .José Coch~un c de Ale nc ar di· dI' não se abrirem a8 hosti 
~ ,:,\I. ~ntagoDlsta. Dao 50 pala A diretoria do Botalogo já as SegUinte/ pes-oaS" Edgar Ferra- peroso I' diligente presiden· ri g iu um rr'otesto ao gové r· lirloell!S, 08 referidas acumu
vlton~, c~mo tamhem para se dcho inteirada dll atitude Ireno Luis Millani P~ul Rudoll dr te ; Florêncio 1'. da Cos ta e no ameri cuno, motivado pela , l1içiil>s de cllrne e m cnnser
redu~lr a Zl'ro o «Iarul » do co- do seu .Jogador, _c ujo contra- Valmor RIbeiro Ámélid S~blno ' Oli ' Edual:'dO Santos, ~iretores. pequ.ena qllota dt' importa~::l() Iv~ serã~) e ntregu.es no exér'
nhecldo «Iederal " Oscar A- to terminará a la de .[unho Ivelra Alberto Nlgro e sra Manoel FeliCitamos smcel'amente I prOVinda el e S~ll pOIS JlarK fl crto, oflm rl e evrtar que se 
hr~ham . . . F d . ' prúximo. 'I laee;da Anlónlo Pestana ' Anlõnlo os dirigentes cin Hanco de I Inglaterra. ohtendo um eon 1I1'·t1' o me r callo 

or s,ua~ ve z, 05'«81' :ra)ls» . . _ . Zamben'eden', Nelson F~rre lra da Crédito Populal' e ~grlcola , 
e~pregar.1O os seu maHr:s Os braSileiros contl- IS I A - Cá dld F d pelO transcurso de tao aus - ---- - - - -- - - .--- - - - - ----- -----~ 
eslorços para essa pretensao diva, ntonlo n . o Iguelre o piciosa e[eméride. 
110 seu au\'e rsári n nolo passa r nua,:" vencen ~ . IMarlln Muller e Alva,o Moreno I b ih 
de uma lenda... Lima,26 - O braSIleiro 1-------- --_.- II I a Ira a ar 

Tudn faz cr ôr - segundo Bento Camargo venceu ai I 
DI'S infúl:'ma o simpáti(~" Ivo , p~ova de de I O era., ~ VIDA RELIGIOSA e morre1llançamentn azeite água
(~entro-dl8ntelro do~ . - UOlO· dIS CO.. , . ° I O . Correio Português », do _ . ... . 
Dis tas· - I!UP Il vitorlli snl"- Padllha col~cou-se em 2., l1io divulga uma informação I .loao ele Tal dese "l. hOJe. 
r~rá para o seu e squadrolo. logar na corrIda rasa de 400 Ic uriosa . N!1 rrll«;la da Banllei- --- --- cedo, pura o trllh'III I" : q l.lUn · 
Espera colocar no gramado metros. ra andc.u um indivíduo n. ven · Congresso Eucaristico do. ao p~ssar pela ...u.• . I ,s ~e . 
o -onze - . rederallstll» com· ' el e r latas de azeite (I ) portu- ves ,J uDlor, se sentiu mdls 
{llelinho da silva. paT/l .g!!ta~ - _ igllés, e m Jatas . Castelo de !'proxima-se o 1.0 Congresso Eu- posto. A~senylDdo- se,. ~ !{~
trr a surpremac ra do lutE.'bul Nomeaçoes nos i Ouro'" pc,r um preço convi- ear.'stlco de Sla. Calarlna, que, e~ mero a o porta0 da resldenc."~' 
·funClonál" . . Correios Idativo. dçao de graças pelo 25.0 aDlversa- do sr. ~r Osvaldo Cabral. 1011 

Há, alDda, um f'.ltO! lavora _ I Várías pessoas compraram fiO do epIscopado de d. lo~qu lm 00- percebido por este. que ali 
\ ('I ú turma da I 'nlit!l a tM- ' I' . t d d nte ton I as latas de quilo que esta - mingues de Cllvelra , dlgDlsslmo ar mesmo o socorreu, flphcando
~ida que a apoill E o eot'! CII~: ~~II;liz:d: ~:c~. l{ dos! vam devidame.nte' ~eladas e ceblspo melropolltdno, se vdl reall- lhe uma inj:~, ç~o e, ~o~icitan - -o-_-~~~---
IWlsms vale hem por . mel~ Correios e Tel('graI08 destalsem nenhum rndfclO d e se- zar. ~eSla capital, de 28 d 31 des do a ambul ,lDc l8 p~Ir C lal pa- cLlçoes da guerra 
quadro O major Agaplto l ' ca ital acabam de ~er 00 rl'm VICiadas. te mes, eom ~m programa de ele rn. recolher . o e~fdmo: ERse nhola. 
II comandante dess!! tu.rma m:ado~ oliciais administra- Levando C) azeite ( I ) para vada s'gOlflcaçao religIosa, mordi e carro, por\'~, . tmhll Ido ao 
de «sapos ~h.llás", lIuxrll~do tivos da classe -H •. com os Icasa, naturalme nte sa tisfeitas, cullUlal. Igualmenle demonslraltv.o da Hospital de Car!dn.~e e, quan " Berlim, (V.~ ;) . - O conbe
ror mestre rICO, ClementlDo vencimentos mensais de . aquelas pessoas abriram-nas Vitalidade dos se~lImentos catoltcos d? ch.egou . ti r,!.a Este.ves .lu- Cldo pe~lto m~htar alemão co
Brito e Lacombe 1'100$000 Joel Vieira ele SOIl l oarll usar o óleo. Simples- de nossa populaçao. n~or , Já o IDlehz. haVia fale- ronel Voo Xy~ande.r,..atual
.. Há mesmo por a: quem ~. sa CarmilD Maia de Oliveira, mente o óleo, o azeiteiznho Pala. assistirmos a todas as Idses cldo. O COI' P~ !Ol !evado p~- meu.te em dlspo~lblll~llde, 
IIrme que sem essa tur~lI- C~rmen Barbosa,Carlota Dre~'- ! português... era pura água. desse Imponente aco~teclmento, VIe- ru a .sya re sld ('ncm, na rua reahz\lu em Francl?rt.sobrl!
oha do barulho Il trnha ~Ie- luss e Maria da Conceição IPura ou impu:a, não importa. ram pessoalmenle convidar-nos as BOC8IUva. o-Meno u~~ confe rencia so

~e:i~I~:oã~nCJ:~I~.a e 08 de- Costa e Sousa. Era á glla . S~~s~s' B~tl~\ ~~:f:s~~a l~:r~!~ C~I~ ~~~h~~O:~lçoes da Guerra Es

de~~~:r~?:~~ts°iSq~~rf~i ~ ..... - . '- .- ' -.- ' -.. .. ..- .- -.. ..- - -- .---. -.. - -' - - ~~~rap:dl~~o~, ~~I~~:~~~~~srn~;~~;e~: liÇ~~~~i3e~~~~~ta~teco~:~~~~ 
quadro que a cigaDa enga· ______ mUlas, que olereceram hospedagem a ((é que u',Da guerr~ européa 
nou (sE.'m alusao ao técnico pessoas que virão do Interior p3ra entre várIOS exerCltos e com 
Valdemar...) B R·I. NJ·D·~;P_ DA lomar parre no (ongresso, deverao material poderoso terá um 

lJ..~' reunir-se no lugal e hora prévlamen rarater absolutamente di: _ 

Campeonato Sul-Ame- te mdrcados pela (omlssáo de re- verso. A guerra espanhOla fOI ,', 


ricano de Atletismo cepÇao e hospedagem, pard a boa uma guerra de exércitos po-SaRvETERIA GLoRIA 
OS brasileiros venceram ordem desses serviço; . t , 51 outras bres, quer de um lado, quer 


famílias houver que se disponham de outro' . 

as eliminatórias a receber Iralernalmente alguns hõs- O coronel acha que do " 


te~I~Aca~p;o~~:~iO~~~~A~:_ 2.O SORTEIO ~:r~e~a~~; ~:t~:r~~e~_s~Iti~:Sd~orj~ :~i~:~g~a d~sP~:h~ue~iiOe :: ~,: 
ricano de Atletismo. Os bra A (om a dita comissão. Os aVlo"s mi Iitares do podem tirar co.clusões valio,PI S A 
sileiros venceram todas as ano to. nlonio .. sas para uma guerra Da EII~ 

provas eliminlltÍltios. CUllha Na Palhoça .. Reich. ropa. Os tanques ligeiros ro~ 

e Mendes classificaram·se A Cidade de Palhoça vai estar em ram desclassiliclldos, aindll 

em 1° e 2" Jogares na I ' e-I 1.0 Prêmio - Uma bicicleta para ho- leslds, no domingo, em louvor do WASlil~OTON , (V. A.) que fôssem rapidissimos. Do 

Hmioatória dos 110 metros ' mem 011 senhora Valor 500$UOII Divino Espirll0 Santo. Perante algllns membros da sub- mesmo modo, os aviões mais 

com barreira. A 2" prova foi ., o - Um colete de inverno pa - A's 9.30 horas . haver3 solene comissão do orçamento da C,i- rápidos niio foram os mais 

vencida por Hélio Pereiro. ra homem 011 senhora (JOISOOO missa com sermao ao evangelho, por mara dos Represrntantes, o co- elicazes. , . : 

As tres eliminatória dos 100 3.° - Uma camisa para homem 50$000 frei Elpidio. A' tarde se eleluará ronel Lindbeq~h decl~rou que O coronel Xylander disse ', 

metros rasos foram vencidas 4.° - Um cinto » 301S()OO I animada quermesse, até á nolle, qUdn- não sabe exatamente o número que o general Franco obteye 

por Bento Assis, Ferraz e - 50 passes nos ônibus do ser40 queimados Iogas presos e de aviões militares que a Ale grandes vant8gens. Dto . c0lI!ê~ 

Puskitez. Circular ou do Estreitu 20S000 I S01105. manha possue, mas tinha ele- ',lo da .guerra, deVido a coo:~ 


O famoso corredor «colo- 6.° - Todos os que termina - A banda musicaI do Ribelr40 10- mentos para afirmar que o . Reich» pe~açao dos corpos marro; 

5. U 

Iredo Assis assinalou o es rem com os 3 últimos alga- cará duranle esses atos . pode produzir 20.000 aviõ~s qUIDO~, e que o bombard~i,! 

tupendo tempo de 9"8. rismos corridos do primeiro - por ano. O coronel acrescentara d~s CIdades por meio ·d.a a _c 


prêmio lerão brindes em lfi· ~veis e auto que os aviões de ataque e os Vl8.ção não te~ efeito d~s.lDo ' 

Os estatutos da L.A.F. minas Gilletes, cada um Y2 Por motivo de viagem, vendem· aparelhos ligeiros de bombardeio I'ahzadol' deCisivo. "":',:-é; 


A comissão executiva da dezena no valor de 5$000 50~OOO se, urgente, diversos m(,veis da da Alemanha eram melhores que!jliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iii-

Liga de Amadores do Fute- melhor qualidade, inclusive ) OS da mesma classe americanos, 

ból Já terminou a elaboração VALOR TOTAL DOS BRINDES 71()$UOO quarto de dormir, 1 sala de vi- mas, como não têm grande raio 

dOI! estatutos. sita e I secretária. Tambem. se de ação, não pódem ser compa, 
 Representante 

A referida comissão con- Não se pagam Vales com emendas 011 rasuras. vende, por preço de ·occasrão, rados às fortalezas voadoras dos Pessoa conhecedora do rll ' vocou uma Assembléa Geral Não me responsabilizo por perdas. um automO\'el .Chevrolet». Tra- Estados Unidos. mo commercial prociira /"Cdos clubes filiados para dis · O brinde premiado será enlregue unicamente tar á rua Bocayuva, ) 11. Phone presentaçOes, desde .que secU8são e aprovaçiio dos es- ao portador do vale. 1693. 170 8v-B Expulsão de um hitlerista jam bem remuneradas. 1,,
lormaçOes, por obsequio, na!~t;!~~a~~~ra ser:ro;f:~~at: ?~ d~~~~~~sp~es~~1~~, epe~~~mre~a~~~~: :;n~~sm~~ O mel'l~r e as frutas KOVNO, (Lituânia) _ V. A. 
redacção do ESTADQf ,n

20 horas, na séde do Sindl- Este Surleio em Brindes es(;\ de conformi- José Galdino da Rosa, mo - O minis Ira do Ini~rior ord~- Iretanto, caso uma IIrma In
cato dos Empregados no dade com a lei 15.524 de 14 de Junho de 1922. torista, deu queixa ú policia nau a expulsão do território da teressada assim o ;. dêScjc,
Comércío. de que um menor lhe havia Lituânia do cidadão alemão Her compar'!cerá ella, .lm'lÍieClI.·

O Proprietário furtado de dentro do fluto- bert Stahl Que, de certo tempo tamente, á sua' pres,n~ . 

ULTIMA HORA movei uma cesta de frutas a esta parle, trabalhava ativa I 


F,:~r::~~~:~é_:nt~:::al ~r~ I'!..'::'200~----------------:1~8':':'v.--~3;-: ~~~t!~a~~Sr~~a~r. comissário ~:~~~sn~it~:~~~~~~çao de asso" iII!!p-_IIIIÍI"'~!I!"'P; 

o sabão 
.~~IIBal.·.·,BSPB.I&LID.DI" 

de WETZEL & CIA.-Jdf:.N\;lí:~fii~;~~h~~e8'i9trada) 
a&. ..•• ta1t... •••••• aS....·, t :
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