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Diretor-gerente: Altino Flores I ,roclaro coallrTlDlo sr_ 'r. 

AdDlJIII...u. IZ-,nsidl.lldl 

SUlII CAlun... aos .nYMII d. 

ANO XXV Florianópolis-Terça-feira, 30 de Maio de 1939 N, 7676 Rio d. Ju.iro: 
«Rio, •• ZO d. Matl cll 39_ 

Tem o coroção, esto-l 
mago e figa do em 
posições opostas 

SAINT-LOUIS, EE. UU. 29 
(li. P.) - OI! mais !I\mosos 
médicos d.,sta cidade estu
dam com o maior interês8l' 
o menino Eugene Sandera de 
oito anoa de idade, cujo co · 
ração estomago, l"igado iJ 

apêndice se acham coloca 
dos em posições quase opos 
tas às das pl'8S0aS normais. 

A nlÍli do menino declara 
que êle j!oza da melbor 
sllúde, estuda e brinca como 
qualquer dos seus coodiscf· 
pulos. 

Inspeção de saúde pllra 

os cargos iniciais 
Para os cargos iniciais de 

carreira, no luncionalismo 
público, embora o individuo 
esteja em exercicio de um 
outro cargo, é obrigatório, 
além da caderneta de reser
vista o láud(\ de inspeção de 
saúde, provando, para li 
posse do novo cargo, que o 
nomeado 'não solre de mo· 
léslla cootagiosa ou inreto
contagiosa e que não tem 

As pessoas__~!b.~is e doentias devem 
tomar as Pastilhas McCOY de Oleo 

de Figado de Bacalhau. 
Rapida aumenta de pesa. Fartlfilante padera.D 

de gasta agradauel. 
Nada com o nl'l JlHlfu\' ilhu:-;us \ it:lll1i_l llt: U II III "U lIllIdH 41t~ It~'\tlcar. t..'OlI t êm to

uns .In O!r-o .1,0 Fi!!udn .,.' BR.'ulllllll . (11", lII aru\" illlu,>n-s pruprit:lil.ule::!o tio mui~ 
'UUO" rortiricll r u nr;tll"i ": IIIO ,lt-bilil:ull ' ,,"r. ) (U"II tlt ' Fi;:at"1 <IH BHculhUlI , {"lU 

~~~~:iff~~;;;~;i~:~,:~~'I~i;;;;tl:;t~~;;::~l;:ji;:~:~~~~ 
:::~;'ha::"~~ 1 t IJ::'~I~:I,::::~;:... I','/,I,i,Ihl" .':.:~~.r:~ " " T~ ~~: : .:~ \t't~ I ~~::;II :'! i l ~ 11:~~I.~j. :; .I II\II~I 1~11~::~:'~I:~1 1I nt~'IlIC~:: 
':tls, fnwu.!'. Ildll'j~" dUI: lIl i"... , ( :".lwl"la:s 1 10 11 :, I..i!u'" t'llI III CI. " lIll' io. com 1\.l(·COl'. 

o carvão nacional 
e outros assuntos 

Santos, :!\!. - De seu <:orredpondente carioca, rece
beu . A Tribuoa> o seguinte er,municado: 

A questão do carvüo nacional, objeto constante de 
tantos debates entre os técnicos, vai ser finalmente resol
vida; E' a noUcia colhida 00 gabinete do ministro da Via
ção. Alirma-se, de fato, que o general Mendonça Lima, a 
pós acurados estudos, elaborou um decreto· lei sôbre a ma
téria, já o tendo submetido ao exame do presidente da 

defeito 118ico, especialmente, República. Espera-se que o sr. Getúlio Vargas o aBsigne lo 
nOIl orgãos visuais e audi go, apressando, 'assim, a solução de um dos preblemas que
tivos_ mais têm preocupade> os nossos govêrnos e que, ainda há 

Essa exigência de lei faz- pouco tempo, dava motivo a que se [alasse na ..místico 
nos lembrar o caso de ter do carvão> como de uma das ilusiies de que nos deveria
sido nomeado, em um dos mos libertar. 
Estad08 do Norte, um surdo, Os que acreditam nas possibilidades do desenvol
o qual, devido a denúncia vimento da indústria carbonHera no Brasil, apesar de todos 
apresentada ao D. A. S. P., os obstáculos que lh e têm sido até agora levantados,'l'1l1 
loi mandado a nova inspe- guardam com vivo intcrüese o decreto presidencial. Oon' 
çllo, oa Capital Federal cons · [iam em Que serão Hnalmente adotadas as medidas recla
tatando-se que o primeiro madas pelos técnicos para (> aumento do consumo no nos· 
láudo tinba sido gracioso. 80 carvão e para 9. melhora do produto. 

;:::::::::::::::::::::::::=~ Iiminent~o:t~~~r~:~u~ ~f:lDdC~f:'o~~r~er:;o:;&~r:s 3:cere~~~ 
Mechado & (ia. 

Agência e 

Representações 


C.i.. poltal - 37 
Ru. Joio Pinle - 5 

FlORIANOPOLIS 

Sub·.,.nle, nOI p.incip.il 
....nlcipiot do E,t.do 

P.77 

As gfmees Dionne 
Calander,Ontário, 29 (u.r.) 

- Por motivo do quinto ani 
ver8ário das gêmeas Dionne, 
que se verificou ontem, seu 
médico pell80al, dr. Alia0 Roy
Daloe, declarou que foram 
recebldall centenas de felici
taÇÕe8 e que loi preparado 
um gl'Snde bóio que foi cor 
tado pelaa cinco gêmeas. 

A' tarde seU8 pais ofere
ceram uma lesta, na qual as 
gêmeas, com 8ua irmll Pauli 
ne, executaram um número 
de danA. 

A personalidade das gême
a. acusa progressos e as a
mas ••seguram que já podem 
Identificar fà.cilmente cada 
uma delas por suas vózes. 

A fortuoa das cinco pe
quenas Dionnl' ascende atu
almente a oltocenlos e clo
coenta mil dólares aproxima · 

damente. 

rlro.J", Ih I 

·.,ao existe a mu er ide.' 


Cbléago, 2\} ( U. P. ) - {.O 

~:~e:~~~~~~~!:~~~t::J!li~~ , 

,=~oêul:o.::b3:t:.~ex~~~ 
decllatoa eititr "' conveilcldo 
ele ue I I C .c..:.. .~~e~:déái~. que s.e 

proee«UiHo, I') ittro aflr
mov: 

na pasta da Viação: o da encampação da S. Paulo-Rio 
Grande c o da declaração da caducidade da concessll0 da 
H:ibira Iron. IJll"ormu-se que os respetivos estudos já [oram 
coocluidos e que os doi.s decretol! só dependem da apro· 
vação presidencial, 11 qual não se (ará demorar• . 

thl-:::~:e,:~~.::.::~: BGd. 'elegr.: ..Meyer.....:.FLORIANOPOLIS 
UII,., eacaalado".. Toda 
u .ulbe,.., em maior ou I 
...or ,riu, le aoham am IDr Joio de Araujo_OLHOS, OUVIDOS,..ça d Ib 
Id6a'- ; o por~':1fO~II-::1 '! · NARIZ, GARGANTA 
coueruta. NIu ol»cante, jul- '-'-I...... C.Me .. $eW. - ............. ".,. s.._
!:.. ~~rle:::.a: u lIIulher.., , ..... ~ .. 4 b 6 I/f-R", VklOI MetI..., tAI-T 1....7 
~ •. '-___________________....I!

o. lnlernulional s~ .. desenhados e cOI;.lruidol 
nnil,l1menlc ItUru o penoso ",..viço tle l.ruu8J1orte 
de cllrgu. 
Mui. ti" 35 un,,,," .Ie C'fl(·ricncia. com IInto
CRIJ1illhõeM l.er.niltir..... ntlingir 11111 ,dlO grrtU de 
DI,erCd"oamcnlo lia CahriCllçüo de.scs ycbiClllo5 
e .ua. parles cO"'I"'''I",lc8. 

Mulore8 l'0s.lInleo, t",,,sllli88ões, eixo. trazcirol 
e .\ifferenciI",~ resi.h",le8; IOllguri,,". reforçada8, 
:::~i:~,.f(:;~~~r~b:;~~:v~::r: ~U~!~~(~eUI;~;II~~';:::::;;
dOI caminhões Internat!onal, 

Adquirindo um Internatioual, V, S. receber' um 


producto de ah:~ qualidade. 


Al!.DlU para o Eacado de Sallca CalharlDa 

MEYER &, GI~: 


Rua Coalelbelro Malrá 4.-Calxa p08taL t8 

Faz a greve da fo ma 
uma componente do 
Sindicato da Morte
FILADÉLFIA, 29 (U. P.) _ 

Para pôr fim à gréve da lo. 
me, iniciada há três dias p _ 
la tlelida Ho~a Carinl1, a DlU. 
Iber do «beijo ralal. e ama 
das principais figuras do 
processo contra o «sindicalo 
da morte», às autoridad . 
determinaram que ela rôsse 
levada para um hospital afim 
~: l~~~i~~~~~!~i~~O~orap~~~~ 
dos sou 1\ fórma de iojeçôes 
blpodérmicas. 

Rosa 6e n~gava a tomar 
allmento~, em t>rol~sto pela 
sua detenção, mas o seu es 
lado geral é bom. 

..M.a uro AUlUO; 
-Naa contai uraÇG .avlo 

lO ",.:tdo ~.llllgo as mlnhu 
~UavII~~....~llkdl."ç60sEST [I~I,1 2:5' 

bi 
.lal trADSCOrrid•. 
.... IMUno ADO 

.hl..... a,.ra I. revistl 
lUOI aDOII ' 1 tDtlllU attvt4a 
'" loraallIttca 'I. V. III.UVOll 
,an ol'91llbr-sl di obra d, 
IlllUça • di cultura 1I1l' rlaJl -
IOIL 

HII UPlras lulas '."1 
:iiII'itc~ml::~~~,D:SI~r.::~~ 
SlI d. nOlla Ilna --- revI
loa-II, IIm,rl. .. ba'.albldlr 
dlst.m.rosl I hlvlac:lvol 1 
am lula sev.ro. IDU. 10,,"

E a1n poli i ~ad°Íbluto. d IIW III 
ohas "CBtn':::: de ~IO,I:nd~-dl:':':' :mu::' :111:'r = 
vilismo. OQ, aJJlda, bltalh.. b'iIIndll DO IlmDO ntrlno do 

~:~~~::~~:. J~:te adede:~~~ InI8r~~~ ,:::~a~.! .,mllo do ESTADO 10m bojl o valor'l 

Vai ser fechado um 
jornal japonês 

S. PAULO, 29 _ Es
tamos informados de 
que o mini.;tro da Jus
tiça acaba de enviar 
instruções ao Departamento da Censura deste 
Estado, no sentido de 
que seja fechado o jor
nal uNlppack Sbimbum», 
~f~~~~o pelo sr_ Sack 

A propósito lembra-
se que, em 1931, no go
vêrno provisório, êsse 

• e. 
. 
• 
• 

•
• 
• 

jornalista foi expulso. 
do território nacional, • 
por ordem do sr. Osval- • 
do Aranha, por exercer e 
atividades nocivas aos e 
Interesses nacionais.. 

Iltal trllte, mea amOr ,.. 

TeDI brODcbltel Solres tOllll1 • 


senlenç,airrecorrivll I, por Isso, o lilIlpiUco Ves,trfull da 
rua Joao Pinto goza. 11m lavor, do a,olo I da conldlraçlo 
de lodos os catarml.sol di alma si I c:'nbro '''1''
poelrado, entre os quail rogo colllu 

o vIlho COJllpUhlln I admirador 
__________- ___=--=-::-.:.. )-.___Ilo Ko:.-. d:.-..r ___(G..:, Ado_~_ n...: ~ 
•••••••••••e§•••••••••••• 

8' lei de Noslo Senhor, ..,comprovlldll efflcllclll; é receilodo • 
S6 te salva li CUNTBITOSSI! ! • :porpr8~~ed~g:Trrt~I~:ns~~~tra • 
Estrangeiro não póde. seemlôdllllplirte. ! .. \ . . • 
exercer função pública • ..' . ".,:;!.' '., ., .... ' • 

NITEUOI, 29 - Em respos- ••••••••••,••~.:.;.;.:•••••••• 
ta !\ consulta da Prl::feitllra "· 
do Sumidouro, sôbre a pos- Suspenso POr " 3O' d-las \umsibilldade de contiouar o sr. ," 
Aotônio Nal"l"Ilh a prestar 
serviços a essa Prefeitura, mm-.. •-slro chUeno
mediante, mesmo, pequena ' , 

f~r~~!c:J~oo o r:~~:W~o g~~:~. Santia_g? do Chile. 29.-Re.u.~I~;~!., o Co.n
feito que os estrangeiros selho de Ministros para trat~r da !,sltu,~çlo cr!él 
nll0 podem em hipótese ne · da com a aprovação, pela Camara , d()s"o Depu 
nhuma ser admitidos ou per- tados, da acusação contra o ministr'ô':d O Inte 
manecerem no exercl~io . de rior, Cedro Henrique Alfonso, de ábusar n a 
:;~\~~~e: ten~~~ã~atisf~li~~lc:~ aplicaçãl? d~ lei de Segu~ança! noin!~i't()r. coto 
exigências da legislação em relação a_ clrculaçã? dos_ lor~als por tnterm6dl,o 
vigor, adquirindo 11 naciona dos serviços postais e fiscaIS. /' 
lidade brasileira. De acôrdo com a Constituição, o ministr~o 

do Interior foi suspenso das suas funções, a'té 
que o Senado se pronuncie, o qual {' par. tSSO 

Terão de deixar tem 30 dias_ 
crescer a barba 
BUTTE, (Estado de 

Montana}, 29 (U. P.) 
Todos os policiais da 111 
ci<lade deverão deixar Cirurgião-Especialista Asslslenlé 110 pot s..on 
crescer a barba. conror... C_IIII da, 10 li, 12 e da, 16 li, 18 - Joio Pintó. 91 ... -T... I~ 
me ordem baixada pe
lo prefeito Cl:arles l-Iau8

WIR~~lizandO-8e a .. de ReparliçéiÇ) Gl,bcmundo 
jUlho a grande parada I I AI h 

do jubileu do Estado, com entre a ti i. e I '. eman I 

um desllle de plonei- .. PARIS, 29 - No seu artigo em cI/btu,ne', • Ira_ 
~~~s~ P~:!~A~ d~~~~asqu:. Tab~ulsBde~lara qu;, nos meios observadofé. trang"t

:a:~~:::~::i d~a ::i~::' ~~~~~taç:~ :~Il~rca ~:cr::~,itOqU~e C~~Pl~~~tg~ol~~~ ~~ 
Neste protocolo - aéreBcenta - encoDt~lIl·.e lo,1!iõ_________.. ld!Cações seguras sôbre a .! dlstrlbulção idãlÍ loau d~ 

G-ande descoberta •
• 

... Ih.para a m u er • 
• 
• 

•
• 

(O Retilídõr VIeIra) • 
A ifwlhel nãoS'offrerct dores 'I 

ALIVIA A \ e ouCAS , ViER/NAS 1!M 2 /tORAS • 
Empregi!-se com VIIO'Ggtlllpjlra • 

combaler. lI& Flores Brd"ÍI'ch . CoII- • 
cas Uterioas, Menstruais] llPI» o • 

,b~~~io.:,,~mOrrllgII!S !Do..., DOa • 

,~ E' poderOM clllmllofe {RefrU- •
!lIdor por excelIenclll. • 

FLUXO·SEDATINA, . pielli ' SIlO • 

· 

Vigilância da Europa ·e de l'xpansõesterritóri-u do eixo..
Dr. Manoel Pinho A'ltálla obterla,em prlnclpló, -o :sTIilõélce de Eu 
~ •• ...,.. - PaI1Ol T.':':'IÍI' EllpaDrtll. c~~~ ' Ela taclo ·aI~liiIu.r, d,pol. a 

VIM ~~ de prot~~:~:OIJ:IDe eoc:.~"a Ar':.1ca.BdO"~~~a.como palaes 
- ••CIt~~&. - Por lua nl, o Relob obteria o clIrelto d. predo-

co:cIUUIOAIO; =~~ ~~~~.:b~tm!~r~'~!'1DhJI. I, .v..tualllleate. um 
Rua Joio PlDto. 13 (lOb) Alé dluo AI 

Ph m • a amanba obteria a rMUtulçlo deODe 150a todOl OI terrlt6r1oa qlle poliu/a em 1et~ Como prole 
Rua ~:-:;::~ IM ::,::..eOOIl6IDIOO, o RIIGb obteria terrlt6rlOl DI A.'rlca 

Muuollal ruovar1. , pro..... .o1.AI d. r. t1ttltr 
70r . PHONB 1.1" •AIIlDaoba o Tirol do l al. I~ qaa I I"U. Uv.... r.ol 'I._________..lbtdo. d.... mu.lr. Gilda outra, a Sevó\a. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:p.incip.il
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GRANOI
'IO",,..Q 

Rádio de Lon~r~i 
'(aixaE<onomi(a do Riode JaneiroN.. ondl' de i5.i9 mlt. • 31 .55Imio., •••teção D••enlry. d. Lon· 


dre., i".dl"á .... noite o .egulnte 8' Sorteio dis ' Apolices .Pernambucanas 

prog..m., horário de Flori.nopolil: O 8' sorteio das .Apolices Pernambucanlls será20.20 .- Notíci...spottiv••• realizado no proximo dia :'11. ás 11 horas, no redntoNot.. .ôbr. o Mercado, .m inslê•. do pri~gão da Bôlsa de Fundos Publicos20.25 - Scen.. d.. T.,gédi•• , do Rio de .Janeiro.d. Sh.k••pell.. . 3. 5ybil Thorn· ' 

Amortizados com 50 contos: A CAIXA ECONOMICA DO RIO DE .JANEIRO. tornadik. e Lewi. C...on em M.c- ' I público, mais uma vez, que a venda desses títulosSRS. VICENTE GAZINEU & Cf A ., negoci.nt.. d. C.lç.do-S.I••dor-B.í • . belh.i1 .00 -21.15 - Noticiário .m está sendo feita, nesta n03sta praça. por intermedio doSR. AMERICO MENDES GARCIA, enc."eg.do d. ~.t.fio de ródio do português e Not.. Sem.n.i. .ôbre
Sindic.to Condor - C.pit.1 Fed...!. o M.,cado do Algodio (.ó n. Banco de Crédito Popular e AgricolaSR. JOSE' EMIOIO DE SOUSA, negociant. e propri.tirio do Hotel Irequênci. GSE 11 .86 Mel.)· \C.nlr.l. em Pirapo.. - São Paulo. 	 de SantaCatharina

21 .10 - Or9ão d. T••tro d. 
B. B. c. 	 á rua Trajano, 16. ao preço unitario de rs. 9;$000,

Amortizados com 25 contos: concorrendo aDnualmente os portadores dessBII apoP.~~;!O e;;; i~:~~~ lor Thou 9h: • . !SRA. CAROLINA LAURA NORONHA MOTA, Tra• . Quinlino Bo · lices do valor nominal de cem mil réis, à distrilHliçi\o 
c.iuva. "i9 - B.lem - Pari i1."5 - Noticiírio em inglê•. de pre!llios, em dinheiro, no total de rs. 1.500.01l()~t100. 

( ' ) SR. OR. SEVERINO REVOREOO, g,and. prop,iel"io e um do. ch.l.. 21 .45 - Sin.1 horário d. Gr.en· A VEIGA FARIA
d. Em",e.. Alcóolic. 	 Bra.il.lre Lld• ., uporlodor. d. wich. Director da Carteiro de Titulos

ílcool para todo o Br..il - Reeil. - P.rn.mbuco. 22.00 - Big Ben. .0. Boh.· 

SR. ARMANDO PEREIRA DA SILVA CABRAL. Ruo 1 .° Morço, 98 - mio.. . March•• do. Bohemio. (Sm. 


Capitel F.de..1 t.n.) . Rom.nce RuSlo. lágrima. 

SR. G . MERBACH. prol. público d. penit.nciária do E,t.do. Ru. Luís (Mou.sorg.ky). Sm••h and Gr.b 


Gó.s, 71 - 5io Paulo. (Le.ch). HoFlm.nn conto o .eu 

conto (Ollanb.ch, err. W.lter). 


Amortizados com 10 contos: Viana choro , Viena ri (Mathis). 
VII.. do minulo (Chopin). BI.ck67 títulos no valor de 670 contos. 
Do.. Blu•• (O.lbo.) . Turk.y in 
Ih. Straw (ou. W.lterl. 

Amortizado com 5 contos (Premio Unico) 22.30 - Big Ben. Fim d. tr....
(3) 	~R. ANTONIO CORREA BERAL. industrial c,pit.li.t. - Pou,o milSio .m GSE. 


AI.gr. - Mina. Gerais. 22.30 - T,.n.milSõo .m GSB: 
 l ••()J11baw es!õC rcs frindo amcaç"dor. inli.:cção. AjudO! a r~pcllir rnui«~

Ate Abril p. passado Noticiirio em e.p.nhól . :i !Hl'S 4l1C cllc se :lr raiguc-ponh:t rt'Sfriado..'\ penosO!" tltlasi LI ,ltL'.~ 4~ 

22.45 -- Fim d. "an.miSlio.m 1111\ :10 entupimento do n:lri:: c ri clk!'corllt.'cem.icí Jo/Om amortizados 58.990 contos de rtis vontade de espirrar. B:1S1:l pin~,.r Dlltsentope o N.uiz Endefluxado.Solicitai a relação 	 completa dos titulos amortizadof, na GSB. 
~.!t( ull1a::. goras de Vick V:t-t ro-nol Eml")()~a a su:\ C.:'I~~iI jã c~tc..'ja con

Séde Social ou ao Sub-Agente da gc~tioU:ld;l por Ctlc ilO dI..' um dctlu xoen1Gldítllarill:l. 

Num instante, V.S. f.1!lltc toste esti 
mul:lIlli' Illl'{lic.:arncnto es palhar-MO 

Domé!tica enve	 dl..'s(uid:ido ou do I,.·;ttarrho chronico, 
Vick V,-Hro-Ilul dl..'sprcndc wpida 

õtlra\'é~ J:IS vias rcspiratorias, ondl: mcnte o ttlUCO, c..:ontr:tC :1:; nlClnbr.lnas 
1 de em.l" 4 n:srrii.loos começamSul América (apitaliza~ão nadora 

inflamrnadas, 'ljuJa ;1 J l..'sl..' rltll['lir os 
V;l-Iro·nol i.' fcito especialmente p:lla seios l1.:.!sae:>. Pcrmittc quI..' V.S. torneADOLFO BOETTCHER, Florlanopolls. Rua Felipe Schmidt. 11 	 lOS!>:1 "zona de perigo", e :l lli incil;1 a~ rc~rir:lr Iivfe mcnH.'. 
dcfc:,:I ~ d:1 Nnturc;:;1 .1 combaler a RIO. 29. - retegramo do 	 ,I 

O próxilllo .orteio de .",ortizaçio ••rí r..lindo em 3! d. M.io d. 1939 á. 14 hOfIlo Recife inrórma que o delega· 8 " 
do de policia do municipio, , . 
sr. Puikue, comunicou à Se· I~i~~~ .' lima ca5a l:------------------ - cretaria de Segurança que, U••d.p.rm.l........ 4U.'.d••
VENDE• SE de mate· Dr. Biase A. F naquele lugar, a dom6stica •• d.m.t.pr......,Õ•• d...u ••n"..:::;... 

~:~·so~i~~str:~r;;.et:~ ~: JS:i~ 	 araco ~~:f~rs~~[~~:rato~~v~~e~~~~ I.==~::~::::::~~~~~~~~~I 
vack n. 19. com 7,80 de frente Médico·chefe do Dispensário de Sifilis do Centro de Sa íl- soas da caso onde trabatha· 

e 19 mts. de fundos. bem co- de de Florianópotis. Ex· interno, por concurso, da Assis' va. D J . M d· Neve'·s· 

mo um lerreno, sito na mesma tência Pública de Porto Alegre. F.x· interno de Em conseqüência, faleceu r. oaqulm a eira ' 

localidade. com 20 mts. de , Clinica medica e Ginecologia. Maria Laura Bezerra, pa trôa lU' dl'CO _ Ocull"sta 

frente c 25.30 de fundos. Tra., 	 da perversa empregada, fi- lU.e
tar como sr. Carolina Unhares, CLlNICA E CIRURGIA cando as demais pessoas da Formado p,III Faculdade de Medlcloll dI! Unlver3hló'ldt 
na rua Vitor Meireles, !7'. nesta ',: 1 famHia em éstado gravíssimo. do RIO d~ JIIDtlrO 
capital. ' --- Si f i I i s --- Tra:amtnto clinIco e clrurgl~o de lodll3 811 moltstlcs 
193 15V·7 Con.ult.. di"i.m.nt. d.. 16 i. 19 hO,1I d Ih 
.- .--------_ . '\, Rua Fellpe Schmldt. 46 - Fone 16" ~8 IT Ih S do·I CurllO da~ aparfelçoaDIAntOOs:1I~ ~ ~~pechjlldlldt, .. . com ° ·dr. 

Florianópolis 	 res O o. e 5 Paulo Filho. DO SnvIço do Prol. David San300, 00 Hos-

Dr ÂRauto de ::.._"!'!'~________ ____.~=__"":':""-..-I F - h pltal da Fuodaç60 Gllflrée-Gu'olt do Rio de JaDelro '_
• -g 	 I iO" 30v-2 oCln 05 Complelll appardbagem pnraexame~dt 3UII e3peclalldade 

I-_. RIO, 29. _ Inrormam d I Eltctrlc:Idade Médica, CHolca Geral ~ .,-____________________ 	 u ~ Co03uluIS dlarlomeole dlls 16 ' lÍs 18 c .'.Ia I 	 IMEDICO Belo Horizonte que um la' CONSULTORIO Rua Joiio ·Plnlo 7 sob. Teltp~ ' I41'16 
....... ... 10- zendeiro, residente no muni- . .S· S h k t SA-_Cl~:-_rll- . lemens ( u( er 	 __ . Ra____~_ ,8II____ _____. . ~g~o adeu:~::~g~~lOda~n~~r~ ,- RBB_I_D.BN_C_IA_;__a Teaeat_~,__YeIr. 5.7 TBLBPIL'_I_IlI_ 

--(~-- Materiais electricos em geral capitnl que, na FazAnda Pai· I 
Rua vicl':MeirelllS n. 26 DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: ~~ldo~:8cl~~il~~O~~7~:~0 c~~~ I , 
as 10 1/\~I~kas 4 horas Installadora de Florlanopolis ~!~r~f~:: com quatro venta!! i 
Realdcacla; Vtacoade Ou,o R. Trajano, 11 Phof'\e 1674 ra~iI~a':ntt:emos ccar~:~~~e:d:ai~ ! 

Prelo. 42 - T~I. 13M filO V UI(I redonde7as. 

, ....................................................-•••••••••••• ~••:••••••••i•••

• 	 ~·.,. ,.·.····f '. • 

i POR MOTI:VO DE M.UDAHCA PARA O PREDIO :: 
• -.-.._.-.._'._-- H.O 12 D·A ,·MESMA .' A .-.---.--....-- .- ..-- ---- '.

1•: [ ~I ·,'11[fII ."" l 'I ?I 
• 


= estíl!faze~~do grancli'OSa"Uqlil'dl~IO de o sto<k a.. pr~tos~eJ(~JPGion:~lm'ell~!Jg§ü~id~~ ,i i;: <~I PGUcpS ,DlASiJ	 < . ". ·. APROVErrEl\ltL __.' . . •i.: . 	 : 

• 

",," 

•• '.> •:••fe._•••_......................."•••••••••••••.••••••••••••.•.••••••••,.•. 
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o ESTADO--':Ter:Ça-felra lO de Maio 12", 1939 :~ 

«O ESTADO» ESPORTIVO 

Concurso de palpites 
Qual será a contagem Ih-i ro Bt'nto dI'. Assis e o chi

do .jôgo. Avai / leÔo r~~~I~~~oO ~~~~~::'I:'I:~ dI' . 

Flguel~en.se . finiu nos illtimos dez metros, 


O cE~tado» IDst~tue entre quando As~is de ll um rormi 

seus leitores, II ID mte ressan- davel a rranco vencendo a Va

te concurso de pa lpites, de lenzuelB por ' margem redu · 
carater puram~!lte popular, zida. . 
p~ra o gr!lo,de Jogo de do: O tempo de dez segundos e l 
mIDgo proxlmo entre o Aval seis dccimos de segundo dl~' 

e J!~~~~~~!~isCito po~erão ~o~~~:I~~~teBe~~~ ' d~o/:!S 
' '. . "oncorrt\ r. todos os l ~ itOre~ 

de .0 Estado. da Capital e 
do interior do Estado. 

Como concorrer 
As bases do concurso são 

as seguintes: 
-No «cour.on. que publica· 

remos diariamente, até sóba
do. o leitur apontará. no lo
cal a isso reservado. a con
!agem qlJe se prevê para o 
Fla-Flu do Fiol'ianopolis. 

Observações 
Cada leitor poderá enviar 

um só ccoupon». sendo qu ,~ 
em cada ~nve l Cl pe poderá 
r~meter ma~s de um. com as-
I!lna~uras diferentes, bem le
~iveI8. _ . 

Os ccoupons> serao ~ce l-
tos em nossa redaCllo ate ás 
16 horas de sâbado· m ser vr~r!e~i~~~IO~~':n ~e : eguinte 
enderêço: Redação d' " O lOs· 
tado- -- Rua J oão Pinto 
Concurso de Pal pites - Flo
r ianópolis. 

Prêmio ao vencedor 
Ao vencedor do concurs\'. 

isto é. aquele que acertar na 
contagem do pré lio A\'ai )< 
Figueirense , será conferido 
valioso premio. 

Na hipótese de mais de um 
concorrente a ce rtar na con
tagem. serã procedido o soro 
teio do premio. 

Concurso de p.lpites 
de O ESTADO 

Avai 

Figueirense 

Nome____ 

O "clássico» da cidade 
. A tabéla do campeonato da 

cidade mllrC8, pua domingo 
próximo, o grandi oso embate 
entre os esquadrões da Aval 
e do Figueirense. 

O pré !i" Que se anun cia 
vem despertanda grande in
terês8e em nossos clrculos 

:8~~~~:~'~i:_I~tl~~:e:::iS~~~~ 
cia numerosa. 

Tanto os alvi negros comI' 
08 alvi-celel!te8 "stão hem 
preparados para a luta , não

\ liavendo mesmo favorito. 
SerA um jôgo de igual pa

ra Igual e , si houver ",itório , 
esta pertencerá ao bando que 
melbor 81' aproveihr das o· 
portunldades, que sempre a· 
parecem "em partidas desRe 
genero. 

r ·! ·h{)'f{)·:r·~u rr ctlor t! B Ilc · lllum!o. 
_ 

Espetaculares vitórias 
dos brasileiro~ . 

LIMA, 29 - Os brasllt'lros 
vencera:m espetacularmente 
a ~orflda d I:' revezamen.to 
4 X 400, :jue~rando o re cur; 
de . sul-amertl' ano qüe ate 
hOJe e.stava em pOd; r dos 
a rgentinos - 3, m.. e -O s e~.

Ita~etll~~:s,d~:Jitl~:~: c~~~~:: 

Bento de Assis consi·I~~~~~~~~~~~1 
derado um dos melho- CASA 

res corredores do 
mundo Precisa-se alugar uma casa de 

LIMA, 2íJ - A final d.. 100 moradia. para casal, cujo alu 
metros rasos foi emocionan- guel não ultrapasse 100$000 
te, apresentando um forml - mensais. InformaçOes na redac· 
dAvel duelo entre o brasl- ção do «Estado.. v-18------ -----_._--_._ . . _-_._---- 

( 

lAbor.torio de Análise. Clinicas 
FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO 
. Ex-assistente do Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio 

co .e Assis. c.onq ~i stou o tr i 
~:~~ID~~:I i~r~~r~i~n~ltuJe c 1 ~g 
metros c~m barreira [oi a 
prova que deu mais pontos 
1i0 Brasil, que cunquistou o 
10, :!.. e 30 lugares. 

Os brasileiros venc eram 
ai nda ti S provus de salto a 
di btànc ifl , lançumeJJto de 
pêso, 110 metrus co m blH· 
reira , e 400 metros rasus. 

Em plena luz nota - se • dife rença 

T.j:l~c<,· (- U h,I!OIl CJuc ~c graJUJ a 
f:.!' ... ll ' ; P,L-:,-.lOdll-U SU,I\l'mt: Il IC LI.! 
UJIl 10m côr dI.: 111.... .1. Rt' f';l~~;;\IlJ'HJ 
lJl~l:Jl'.jJil· .I ·O .Il~' ullll.!lJnirl.lJo vivo. 
Se: o ui tc L' um.1 tlm:did,tJt" In,t lo; ir. 
( \.-n'::!, Pl'(;l T:ln)!l'(: "Tl1 t,\( 11r,L1 ", E 

deiX.1 o::> ~c:us !.Ihitl'; l illll \l~, frr.:)l.: tJs. 
\ ivu :- (,: m.li !l a!rJlIHl'S. i'\'unLl J ir~lm 
Cl1d' ,lCi ,lllll S 011 J"(.'S!\(:CU~ - p u i:i 
T;I!!.~c ~ é de cl.b~C c~pc;,i.u . Use: 
TJlIg<:c. 

I~---------"! I 

Or. BulClO 'Víanna 
-0

Consultorio t\ Rua 
JoAG Pinto n. 18 lso
brado). Consultas da 
1 t\a 3 horas da tar
de. Aos pobres 
Consultas no Hospi
tal de Carldade. t\a 
8 h9.~~ da mal!hll,. 

I 

I 
IPAREDES REFRIGERADAS 
Ia ma;or iJl ve ll ç ão d e todo., 

os tempos, em. lIl11le rill d(~ I 
IREFRIGERAÇÃO DOMESTICA 
I 

N~à~O~~O ?~~: ~~~;~~~cO]::~~d:r.r~~~~r:;.~~ga:e:~;~.c~:~ 
ta füU<..nl ' p0í üil~a " ::;:!rp<':i1Ün3. l:mbut1c::. nas· --j;,;.!::::ut-·; e-::;.... . .1 

compartimen to inferior. Uma d ivisão d e vidro isola her· 

nlt:"tÍl:'ame!lte os dois c0mpart!mentn .:, que off'_'r(çf 'm, ~s· 


sim. ttmpcratuTas com di fr~ rcntes g":'lUS d ..: h umidade. 

São 2 refrigeradores em I ! Por outro lado, as p~1 redes 


r efrigeradns controlam a circlllnçüo in tern.., do a~ e pro

porcionam cons~'r vaçãu m elhor du que ali- hoje: 

possível. Examin~ esta invcnç;lo rev olucionaria I 


Compare o nlimcn 

t o con~('rvóujo num 

Fri",idnifC! ecmqulll· 

quel out ro rc:frige· 

r;tuor e vcj õt <.I cs· 


aliul"1I tos pantosa differença . 


R EVENDEDORES FR IGI DAIRE E M F LOR IANOPOLIS 

CASA MOELLMANN S . A. - Caixa Postal , 

Vinhos Cruzeiro I Vinhos Cruzeiro! 

Exiiam sempre os vinhos Cruzeiro 

Luís Michielon & (ia. 
Distribuidores: S. T. ATHERINO & IRMAO 

FLORIANO POLIS 

75A v.-6 

.-'l .

'.11 ~"i~~ ~ :. 
. A fal ta de vivacidade. a tristeza ou 50

, .~:~:r!~ ~.:n:r~~~~iraoq~~eto:;ae:p:r~b~~~;=:,d~ 
. e q ue e lle, de resto. póde dor - não e a Pre


qu!c;a-Vicio ; é .peor: é a Preguica -Doenca, a coracteris

tico da "Opilação", da qual é um dos symptomas mais 

expressivos, 

.,. Para combatar essa preguica doentia. basta tomar 

a "Neo· Necatorinc", que restitue ao enfe rmo a saude e 

a disposicão para o trabalho. 


. A Neo - Necatorina é um vermilugo poderoso. a con' 
dicionado em capsula5 roseas contendo letrachloreto de 
carbono em soluto solido e .optimamente loterado pelo 
organismo humano. 

--------------------------~ 

Carlos Hmpcke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLlS 

F1l1als em: Blumenau, Cruzeiro do Sul,Lages. 
Laguna e S. Franclsco-Mostruano em TubarAo 

Vendas em prestaçõês-Garantiã de 4an"08 
DOIS moaelos (de 90 e de 120 litros)

ambos dc uma cconomla surprchendealc, polsj ém 24 
horas CODsomem meDOS CDCI'll'1I eleclrlca do que um 

ferro de eDIrOmmllt em 2 horlll de serviço. 

Mantem08 em depósito todas as peças 80bre
salentes e mesmo mecanlsm08 completos. 

em casoa de de311rrlIDJoS os proprletllrlol IUao IIlten
dldoa 'mmcdlll'lImenll!. sem necusldade de IIpllrdlln:m 
11 vlDda de peçlls ou devolvrrem OI refrlprlidortll parI! 
lerem ClODeerltltlO& em ~o Pllnlo ou DO RIo de )IIDelro, 

PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 
Nlo faça experlenclul 

Curso de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins _.Rio. 

~::~·;Z";:~:~:;;;;~:~;';;;;:~;:,~~;~~:;;;,· ::~ M"'16DE lJJi r __ ",.. _Do ...... 111 • 

. Re:~:z)~R!~~~I~e Z~~~;~~m~~~~n~:~i~~ ~1~~~~c~i~:O~~a- ::~~~s; ~;o~~fel~Wt~~i~o; I~~~A~~~:r~~~ li CImbII, • mtlUl •• MIl_TISIIO 
- Vacinas Auloger.as. Todos os exames para elucidação IDE , FLORIANOPGLIS O medidor marca 111 TODOS OS SEUS '!R.IODOS I 

. ", de diagnóstico. SIEMENS, com ablol.uta ,ar.nUa. porque 
Rua FeU~ Schmtdt, 8 - Fone ·_125_9 . . ~'\ • o melhor. BO ANHOS DE TRIUMPHOSI 

R. Trajano, 11 Phone '874 nM O SI!U AJTeS1'ADO NA VOZ DO POVO 
I~ ~v. 1~~M»~__________________________~V~ " """""""""""""""""""I. -~I~t~'~I
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o ESTADO- TCrva reira, la 4b ~{aio 48 WJ9 

CA$A 

Artigos de inverno para homens, senhoras e crianças, . ~,i$:, ·maior e mais 
=--==~:-::-_~ .=--=- ....__._._...- variado sortimento, na CASA liA CA~ITJÇli. 

Matriz - Rua Consélht>iro Mafra n. 8 	 Filial - Rua 'frajano n. 1 v.:l2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••; LLOYD BRASILEIRO Impertinentes e

I. ..__.,cA· S ~l Á E _S _.-~ =- ..- 1i c.~P.1'.TRI1JtO.wD .NltC!O~M~~ . Iraséiveis 
• 	 4conseIllamo8 o aflUãia{1(l LOMBtUCOIDJS INDl:ANu ae b8r... . ' LlNtlA ARACAJU/POHTO ALEGRE (Para o Nürtt, Qu.em viv e ~m g;;eicdadc 

mento Barata professor de Parasltologla da Faculdade de Me- • no Sá~ado. e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL- \preClsa aprender «contro
d 

a
• '. 	 CIOIO-, . COM'l'E. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO.. ar · s~•. a não • ar o .cavli' 
• 	 dicina de Porto Alegre. E l~alUvel na expulsa0 de vermes, • . LINHA PENEDOí LAGUNA: « MURTINHO. e -MIRANDA. , c~», 1I,lo ti, ~ ~uo se Impa
• 	 tal como lombrlga8 0x11i1'U8, ancylostomu8, etc. 30 ann08 de fj I LINIIA RIO /LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO-. clentar ou Irrtt.ar com as 
• 	 uso têm demonstrado a IlIa etUcacla. TUTOIA./FLORIAN()POLIS pequenas coutra~ledade8 que_I 


surgem a cada IDstante. Isto 
• D l: P O 5 J 1 A R J OS' • F R E T E S O E C A R G U E I 	R O S é tanto mais importante quan
• 	 ...... . ; VAPORES A SAIR: d.o ~omos .obrigados, por pro
• 	 CARLOS HOEP( KE S/A-Florlanopohs • .PARA O NORTE: flssao, a lidar com o público,
.11P. - (1# 1 COMTE. CAPELLA: Chegará no dia 31 e sairá no Quem não consegue .contro
...O.~A.H!P•••••••••••••••••••••••e ••••• .mesmo dia, para Rio Grande. Pelotas e Porto Alegre. i lar-se. e a Qu.alquer ~ropós!-
._ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ ...__ _ . i l\'1AN'l IQUEIRA: dia 5 tle junho próximo, saIndo no ,. to, d~ expao;;ues .a ..,mpertl: . 

_- mesmo dia para Rio UI'llude, Pelotas e Porto Alegre. neuclas ': a Irasclblhdades e 
PARA O SUL: P?rque nao aprendeu (& do-

Cirurgião D~ntista MOENNICH 1Sandalias ASP. NASCIMENTO: dia:1 de junho, sa indo 00 mes ' 'mIDar'se ou então se acha 
mo dia para Itajaí, S. Francisco, Santos, Angra dos Reis do~~t~'ar'o t d ' b ' 

FLORlANOPOLlS Edlliclo Amelia Nello -ras e I~ io de .Janeiro. I s . es_a os m.Jr ., . 
Rua Feflppe Schmidl SOBRADO, SALA N." 1 de ti COMTE. CAPELA : dia 10 de junho, saindo no mesmo ~?s que .. pr~dlsPl}em. os Ind ~. 

para verão dia para Paranaguá, Santos, Rio de Jlloeiro. Vitória, Cara- ~ Hlu.o@ a Impul8lvlda~e E'x· 
Clinica-cirurgia e prothese da bocca \' elas, Ilhéus, S. Salvador, Aracajú e Recife. ~~~~~~~ ~~~:a~~~t:ss I~~~~'::~ 

Applrelhlmenlo retenlemente Idquírído, tom lodol OI DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PlmFEREN- e, mesmo, intoleráveis no 
IperFeiçolmenlol di lethnítl modernl. CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. próprio seio da lamllia. E8tes

CALÇADOS 
de todas as casos exigem assistência e 

DIA THERl\HA - ALTA I'REQt lENC IA qualidades ----------- tratamento médico. Trata-se 
TRATAMENTO SE M DOR Agência-Rua João Pi:Jto Armazem - Cáis Badaró, muitas vezes de estafa lisic,, ' 

TAMANCOS MEXI-	 ,I 	 9 - Phone 1007 12 - I'honc 1338 ou mental que requer, para
E8PECIAL-IDACE: 1 1CANOS paraPontes de Ouro. ou de Pla18D, SEM COROAS, para Imitar os "/ 	 =------.----- ~~du::ça 8~~na~Iin:-:.pog~~ra:PRAIAS DE BANHOS 


permitte obter a Imitação ab80luta da deotadura OBturaI. - Den· 

dentes naturai.. Dentaduras Anllt umicll8. sy8lel~1L alemlio que 1	 H. C. DA COSTA - Ag~nte ~=ze;os~::~,1 d~~~r~~~~peb~: ' tadurIL8 SE'" Abobada Paistina . - Dentaduras parei"t• . , base Cinto~ - Chinelos - 80ele A~'o·Krupp Inoxidavel. -- Extracção INDOLOR do nervo, . _.- -- - -- - - alime~t8ção e medicação los· 
8em de8coloracão da cór do dente. -- Br8nqueamento dos den· nés - Luvas, etc. 

.ecçuu rle raiz. _. ReiIDpl8ntaçAo e Implantação -- 1'berapla da 


_o 'tes. -- Molestis8 dll bocc&. .- (DcscoloraçQo secundária). Re· 	 MlU AM\úO, PRR.~ T05~(5 (,0 ~~~~_~~ ~a~~n~I!~~anC~~~8~:~" 
Artigos para sapatei sei ACOC'l)5llHO UM p.,tM~Dio. sa Bayer. Com algumas j inParadentoae ~~,~~b1:J~II~~~~ur~~II~~lcal .rgundo jeções o paciente voltá ·aoros e selleiros seu estado normal, desapa · 

Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 	 recendo o nervosismo re. ·Cortume e Fábrica 
As terça. e sextas-lei/as, consultas nocturnas das 8 ás 9.30 de Calçados ~Oi~~!~~~il~~:::e8~~~II~i!:8~:: 

que por ofi cio são forçadas 
Aos sabbados de tarde nflo 11:í co n~lIlta g .BARREIROS,. 	 a servir ao público devem. 

pois. tratar-se, serviildo' 8
H0R AS MAHCADAS. inicialmente destas injeçõe., 

que Ihe8 melhoram em pau 
cos di88 o estado geral; pon
!lo-se em condições do 1IIe'
Ibor resistir aos ineviliy."A.l~DurDUX embates da vida, e iS80 teol" 

DepÓJito: Rua C. Mal,., 39 para o próprio bem, como 

~:f!8 °s~~!:~ci!i! . e dO.~~~.:~t 
lil 

I (asa Electric! I 
vende medidores e EXtELENtTE TONICO DO~ P ULMOE.~ 
installa os «quadros» 
para os mesmos. 

Preços modicas. II.~~~~~~~~~~~~~~~====~==~ Irmandade do Senhor 
Jesus do Pauoa. 

Rua João Pinto, 14 Sofria ha mais de um Hospital de Caridade 
De ordl'm da Provedor!. 

Serviço garantido ano, de reumatis. da Irmandade do Seoliot Je-

COllpaohia cAlliança ~a Ba~ia» lIi v.-!=):; C~~i~~~e:~~S::oec~::~ir;1 '!: 
nossos Irmãos, a compílr,e·cc.mo articular, agúdo! rem no Consistório da ,Cate

Fundad. em 1870 Side: 'BAHIA 	 08. DJ~LI~ IULLNRII dral Met:"opolitaDa, no ' dia,3\ 
do corrente, às 14 l í 2 horas.Diz llJnulJrill Garcli! , re81dente ii AveDldd BaD para, que. revelitidó8 de bli Com pr411cII DO:! hospitaIs lO Gonçalves, ~m Pelotas, Rio Grande do Sul:Seguros Terrestres e Maritunos 	 landráus, incorporlldos, façàinenropeull _Sofria, hli mllls lIe um ano, de um reuma parte 	 do préstito em hóiíra

CLlNICA MEDICA 811 lismo arllcular, agúdo, com dóres II1r6zu por todo o a Jesus Sacramenlado, 'que ,
OERAL CO rpo, especralmenle 0011 10rOo:l:eloll, loelhcs e brllçOIl,CapIM! Reallzlldo Rs. 9.000:000$000 	 em solene procissã6,C,,8àt... 

Qlplle l e ReeervslI RIJ. CoolÍulllla dll8 10 iilS 12 e eSles já ba8tsolô lüch4dOS, me impo8:lIbl!1t4v~m 	 de57.000:000$.000 	 da Catedral metro politáíia" ai..
dlla 16 68 18 horas trabalhar, nll mloha prolluão de COZinheira. TomeiBeos di relz (predloa e lerrenos) Rs. 16.0b4:200$749 	 15 horas do referIdo dlà>3L

INSTITUTO DB ELETROCAR- multolJ remedio8 lo\llclldoa para el8a mol~sllil, pOl6m5tlflJro~ efftll'tuildoll em 1937 Rs. 3.169.677:11i4$834 	 Pede a Provedoria 6'· comDlOORAPillA CLlNlCA foi tudo S~m reslilléldo. f'luolmente, ocooselhadil porReeeIU" . em 1Q37 RI!. 22.M5:1!11 $090 	 parecimenlo de todos 09 Ir · 
Slnlslro:); PilIlO~ em IQ37 RI!. 3.797:380$060 	 ~::o~ed~:~gt,au::::.: mrohs ex-p"trôa, que era muilO deoicada, resolvI to- mãos. . 

lIoo pncleo d•• molMttlUl CAr- mllr o d~purllllvo cUALENOGAL,. e, em lao beil 1I0fll ConsIstório em FloriaDópo
dlacu portr.~lectrloo,) o fiz, que. hojE', pODa0 afirmar que me acho Tlldicil1-	

.0Iis, 26 de maio de 19:19.
CLl~~A~EDO 8Y~:::"J)(). menle boa com dez: vldroll duse marllvllho~o reme- GUSTAVO PEREIRAOpera com as mais modicas taxas em NERVOSO dlo. O referido ~ a expres8iÍo dll verdllde, laolo aS81m Secretáriotodo o territorio nacional GABINETE DE ELF.C'l'RO· que, por gratidão ofereço·lhe meu retrato e eSII/! de- 206 3\'-2 '· 

TERAPIA clllrllçllo, parll o U30 que eDleodeT. 
Oadu ourtaa. Ralo. altra-ylo- Pelolc8, RIOJAGNrlJnU~~Rdol. ASUI.OARCIA Lel-Ia-O·,ISJlccurlll1 00 UrugulJ-Y-; -Re-g-W-ed-o-,e-I de avarllls e Repre' leta.m=J::;Y':~~oa e .t'l .1'1 	 . 
, 
aealaoln nas IJrlDCfpllla c:ldadea da AmerlclI, LI"'ralorlOlM lIIeroIcG- Como te.lemunhas: Brtnno IÚI ~üva Tavares Serllo vendidos em ' Iéü~~ ,


Bvropa e Ah1ee. . Dia e 'úlpa ClIllica Dr. Aristides RiRO Mozal".,s no dia 2, sexta-felr. ü-' I~ 


~.:. t =.Y~C::: (TodilS 118 flrmlJlI r~conhtc1daa pelo notario ~~!~:' f50d:ré:~~e:b~\ (a~~
Agentes em florianopolis 1in~=rm:m8ao::Z::~t DJemocruo RodrIgues da Sllva). 	 dar térreo): 6 bel1~8lmOl q\Ul

..;c 

~ 

~-.-ID:::OOededde~';:'::(~~~ ' O REUMATISMO. m )lulll1 doloros/le defor- g~~:a~ ~~~18~;: \ci~r·)'::d~lr~. .C A M P O S L O BO & Cia. -'o EUII. ........ '-..yv_ m6ote, seja êle chronlco cu recente, arlicul~r muscu· giratórIa, I 'quarto d IUpe
de Aeobelll Zoadeck, para dla- ·:. IIIf, cer~. brill ou gOltoso. trallld9 pelo iranele d~Pllrall- .dor 'madeira ImbtUa par. 

RUA PELlPPE SCHMIDT N. 39 C:: ree::: d!~::J~ef1:;} vo .ionlco do 1Ii1.lIgue «OALeNOGAL», dasapai'Êcé càsll:l , cristalélfaa, meu alu
r. 	 NÇ qllldo raobldlano e ..:Qualqii9r j,; pftra sempre com pOUCOI!I fra8coa. AIII Ut4 a prov~. ~Iclli c .. · cã~eiru. Irmirlo.. 

QJWltltIIt.ll9- llepMnllfJ83-l!tuJ. 'TIl.•ALUA A» PNCIIII.. panoii::.%.~de'< "g~~~~Il :c·õ.!D!da, t6~tu, mio 

&íal'CHOli~ ,em .ltatally. !.aguDa e Fe,iz~àchâllól6 Encontra-se em todas as Farmácias " ' quina .dé mão ..Sluf( r·. I(uar
"'-"-' ...L._a_....... La". ,.TLQUI9bilei I.Illi_ do BrafiU e ' RepubJici1s Sul-Americana8. ~a'::~'elll!:~~?J~~~ a~:~

B'&_ ..._ ~UI7~... .oRlANOPOLl~ N. 6S Ap. (. Ô. N. S; P. - N. 96lI · I....:11-::;;;;;.:'.:.)_________________..J ••_________dl....____________________ I ~' ouçu, 61c. ele. "Võ! 
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: ••· · · ••it.~.~.............!,
•••••~i•••-	 ....:o Estado i 
I 

Diario Vl!sperti.o '
! I~mpresa .Nac. ~e!Na,: '!Hmpeke" I 

Redacç/lo ~ruOIDM' Ij:!' 

r•• Jollo Plnlo n. 13 •• 	 Transporte rapido de p~ssageirolõ e cargas com os vapores "Carl •e.. 
H,cepcke» e «Anna»; unl~amente de cargas com o vapor "Max... 

l 

Tel. t021::.~'y0lllal 1:19 	
• 

::,1 

A~~ION"": UIIA~ : 	 I 
: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS .. 

N. CfJPIt.I: 
AnDO 	 I~Seme.tre 

-~!m~3lre 	 - Linha F pulis.- ~i o de janeire ILinh~ FPOIiS:iO de lauti ro Linha fl;:;rianop..li. ..Ila . . 	 • Escala Itajahy-S. francisGo 	 LagLui éol . 
Nomero _yul.tO 

: Transpor~es S~~t~~~SSagei ro5 Escala Sao Francisco 	 .iNo Int~,'o' ; 
: c cargas. Trallsporlc de cargas T r;:nsporte de C3.'l::as . ..

ADDo 	
I 

Beme.".. =~ 
Trlme.tr.. 16$000 

• 
Paqu~te 	 I•.'• Paql~t ~ ••C;:~~~.re pCke. d.ia: <Max' Paquete -Max. 


ADDuoclo. medlaole ooolr&oto 

• -Cal Hre pcke. " 16 dias 7 e :::2 dias 2 e 17 .. 

·Anna. » 23 • 
do., 010 oerlo Myolvldoa 

O. orlglMI., meawó 010 publica	 • 
• Saida li 1 ho ra da madrugada. •- Embarque do Srs. passagei - Saidas ás l S horas p. m' l Saidas á 1 tlura da .' .

" dlreeçao nlo 8 8 reoponoablllu

pelo. OOD08IIo. emlttldoo Doo 
 I•• ros até ás 22 horas uati ves- m·..irnaari a = 

artlgoo ....KDBdo. peras das sa ídas. 
• Orde ns de embarques até ás IOrdens de embarques alé I0rdens de embarques ate 

. 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas • 
• saídas. 	 das saldas. •César ladeira vai aos 

Estados Unidos : - ri_  I 
Rio, 29' - No próximo dia 

:11 do corrente. 8egue parli 	 • Ob -. As passage.ns serão vendidas, no escriptorio da Em- • 
os Estados Unidos o conheci Carga - Correio ' ·.. Passageiros • serVaçoe5. presa, mediante apresentação de altestado de vaccina. • 

do cspellker» carioca César Mode rnissimos avi til's ,l U 52 ligum com a mu xima • E' expressamente prohib ida a acquisição de passagens a bordo dos vapores . 
Ladeira, que vIIi àquele pais seg-unlD~,a e pontulllidade : • T oda o moviult!nlo de passageiros e cargas é leito p@\O trapiche site ã .. 
e8tudar a técnica radiofônica BR,,\SIL - 1· IWüUA.1 - A.RG ENTlNA - CH ILE  • .Rita Mp~~:'mai s inlormações , na séde da 	 •americllne . considerada · a BOLl\'IA - PE RU ' _ Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke Imais adiantada do mundo. Brasil - Europa em 2 dias 

• 	 á rua Conselheiro Malra n.· 30.
Quer ser feliz ? Sindicato Condor Ltde. 

Agentes: - CARLOS HCEPCKE SIA. ~~~_.~~~..............................
-Em negocios. amores, ter sor -	 I 
RU A CONSELH ElltO i\lAFRA, 34 - Florilmopoliste, saúde e realizar ludo que 

TELEFONE N. 1.500deesja? Mande 1$100 em sellos Cumprindo uma 
e escreva ao prol. Ol1lar Khiva, 
Caixa Postal, 407, Rio de Ja· 
neiro. que lhe indicará o meio promessa Crédito 'Mútuo Predi"alIrman~ade dO Divino fspírito Santo e Dam08 publicidade, pelo IDterê8'de obler triumpho, prosperida 6e que póde represeDtlu para muide, fortuna e saúde. Não hesite. t08 dos D08.08 leitores, a 8ef.ulDteAsylo ~e Orp~ãS «SãO Vicente ~~~W.lts~~~:::d~el~od'iii~aJeos J~~ São João I Slo Joio I 

nelro: 
cVeoho com a prosente cumprIr

umll prome••a que é a dlvulgaçloOR. RICARDO do melo pelo qual me slIrel de 
horrlvels soflrlmentos do estowago. 

Coincidindo a3 festividades do Congre8~o Eucaris

~e Paulo» 	 19 de Junho 
Faço-a unlcameDle com o lutulto 

de Rer utll 's pessoas que sollremtico, Que se r~clizariio. nesta c lpltol 008 dlcs 28, 29. ÕO e 31 do mesmo ma\. Ha multo que eraGOTTSIAN 
de Melo correme com ilS de DiviDO E , p lrlta Santo, o Irmão oonheoldo em casa como doeot. GRANDIOSO SORTEIO


Ex-chef. de cll Prov~dor menda-me que aviae li todos os fiéis que as festas do IlPparêlho digestivo: cElle lollre 

do Orilll'O de~le Irmanda de s e riio celfbrades assim: 
 multo do estomago., dizia mioha

n/c. do 8~ Dbora pODlllizQda. Relação d08 premi08 que dillribuirem08 noNOVENAS: - T( riiO lulcio no dia 2 de Junho, ás 
próximo 80rteio de 19 de Junho. sem outra contribuiçio18 hor~8H08pital de a não ser a habitual de ISOOO. ' SABBADO 10 DE JUNHO : - A' no:te, leilão de.Nuernberg prend!!s. em f,enle H l adificlC' do A~ilo . Para que todos possam tomar parte nesse formidavel 

DOMINGO li de JUNI-IO: - Mis3a r~z ,da ás sele e sorteio. resQlvemos REHABlLITAR GRATUITAMENTE, 
meie bores, cum Cf mmunhiw d ')3 I rmâJs; á~ 10 horlls,(Prora. L. Burkbardt todas as cadernetas atrazadall, cobrando sómente o 

e B. Kreuter) Mls3a solcnnt, c om I>Prmão 110 EVllogeiho. sorteio a correr. 
Os prestamistas que queiram gosar desse previlegioSEGUND A-fEIRA 12 DE JUNHO: - MbslI rez~da. 


&pecialista em á ~ 8 hora' , e ledlliühu tcm bU1Ção, ás 18 tJor~8 . Durallte O" 
 (Ieverã o trazer suas caderoetas a DOililil sétle ou 
I r~8 dla8, lO, 11 e 12. h~ver<Í, á Dolte leilão de prendas, em remete-Ias por intermédio de nOS8011 agentell. 

Ururgia Ge"al ~ freole 110 ediflcio do A~ylo. O premios silo 08 seguintes: 

Pl'de-st. p("timto, IIO~. fi éis tra n6f e rjl ~ m eues c,f!erlllll 
1 Premio no valor de 6:000$000Alta cirurgia, gyne ~:JDn::rllll:: f!~!:. C~D~:~~~r~aJa al~~~~da:~I~ d~eD~::~~rE::'~:: 	 1 Premio 110 valor de 200$000colotda (doeoças de 

10 Sanlo e Asylo de O rphã , .São Vlcenle de Paulo» em 1 Premio no valor de 100$000 
Plorf{nop () Il ~, 2 de (,;l oio de 19b9. de 15S000eeoIíoru) e partos. 	 15 Premios no valor 

CIrurgIa do systema O S r cre 'ár 'o 	 10 Pre mios no valor dI'! 30S000 

10 Premlos no valor :18 2OS000
DenGeO e operações ~_____~~CTAV!~NC?_ RAMOS 3!JV-:.W 
10 Premios no valor de I~$OOOde plaetlca. 10 Premlos no valor de I8ençõeseoaaullorlo IÍ rllll Trlllll


DO. 18 (da lO ãa 12, e 
 OR. CARLOS DE FREITAS
daa Ib 6a 16,l1O) Tele- De facto, vivia em conltante re· M I L CONTOSpbone - t.286 	 glme: qu.lquer aUmeoto maIs lorte Sortearemos tambem um b Ihete da loteria 

indlsposlo, aentlDDo um peRO hor· Federal, extração de Junho, de Mil Contos. 
Resldencla 6. rua EI· 	 provocava-me dl. pepsla,delxava·me 
teTe8 Junior, 20. -	 .Ivel na ~cca do estomago, uma
Telepbone - 1.131 	 IIzla ID8upportavel. 

E de certo poDtO em dlaute os 
. males se aggravaram tanto que Não hesite porque:me Ilzoram pensar até que linha 

uleel&. no estomllgo_ E 010 duvidO Se rico queres f car . 
multo de que marcbava para a 01·Colchões 	 De moeda boa e legalcera, polI I' linha leIto DSO de ID' 
numeros especlflco8, Inutilmente. O Inscreve -vos hoje mesmo

Colchão para cllsal 	 mal aggrava-se oada vez mais: 101 Na Crédito Mútuo Predial a 30$000. 	 ~U:::~I~:ecÍed:x'::!rl~:~~~~ :mll~~ 
Colchão para solte ro, 	 xtr CIDlra. CODaelho abençoado I 

Logo 00 primeiro vIdro comeceI a A qu~ menos promete e a que maior número'desde 18$000. ob.ervar melhoras. O pelO DO ell
de premios entrega I ~ 

Travesseiros de paina, 	 ~~~O'g:8~~I~re~:::r:' I~~~~S:!: 
aappereooDdo, e, agora. depol. de 
:~~~8r:~~~:ioro~~ur~I~~ar que 

V.S. encontrará na 	 .....io............., •• 

CASA BEl RAO 

Rua Tirádentes, 3 d:'~~~:~c:u,~o~:ru~arn~~:,Ie.fe~:I'.--------------------= 
181 30-14 eeDdo .0 tllmor da publicIdade, eu 

illobe.lI. am vir a ptlbllco altH· 

ter,o, heDellcloa que me treuxe o ---------.... ...."'!"-----_
E1IXlf ,CIDlra 'de Pocbury. \'01 m'.1 
.~o "DD1a "promes.. que 1Iz. E' um 
IIIIlIo remedlo. que r. realmente "lo hAntenor Mor.if· 1'\,' 	 , ~:r:rpl:~N~:,ta:':i~to.::,~=; I 

.' I :'l:i:':~:~ el-:. att_ 


1'raMlboe modeml..l· 

Clrursilo-dcnti... 

'p;'ôillllo ~"r';t~"li: 

atOL POIIt.. e de.tadllrU 

~ '. 


aIIatGatlou, e. tocSoe o. 
••t.rlal. Idoptadoe, 


DORARlO: 
 GONORRHEA (HRO"I(A
DIa 8 .. li • d.. 16 Mio deuolme I A IJCloDcla progrediu e bA uma 

.. 18 boru. NOVIDADE que resolveri o .eu caiO.
Ru. P. MI",.lJnho, 6 Muimo .IIIUo. Carta para: 

~7-----""'!!'4~ I CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO1 ..-I
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o ESTADO, 30 de M aio de 1939 

L~~~~o!e~~~ge! ~!rpaodal, r."P~~~hS Df.:a !,Congresso JU1tima ,~ora 
N, '","l''''~~'' ~~~~'~:'~~~di..t" "",."I ~ R;~~~:~ Eucarística h;:~~~~~~~sa do 

~r~~ue:l~'~fas E~~~~~oJ:Br8~ Io &~I~~lãO roi ,José socorrido ~ d O es 
toUl 

' . osC~~pr!s~~~::~~: ~~ !~~~: 
prenderam com dois leços Ie. dada a gravidade de seu ~ Tendo . "!elhorado o~tem r cadedr~l, se!á realizada. sob os ciubes filiad08, realizou· 
um eoi, qUl', assim. devia estado. conduzido imediata· as. con~lçoes atmosféricas, a presidência do exmo. sr. d. se ontem, à noite, na séde 
ficar aló o di.a se. guinte. 1>8.1'3 mente pa.ra..esta capital. onde I .. IpOIS o dia Ia:anscorreu cheio Jo~quim Domin~ues de Oli· do Sindicato dos Empregados ' 
ser abatido. .. . ,ficou interu!llb"'llú Hospital, ~rI'da ide 801. següldo de uma lar velra, a :1' ses~!ao solene. e no Comércio. a anunciadaSocI"al 

O ammal. porem, em certo Ide Caridade. I l( ' dl' l' uma nOite I!mpldas e IDa qual B. tl:-:Cl~. l'eV~:i. rará aS8embléa gerlll . convocada 
momento, se enfureceu de I Agora obteve alta e, d"l serenas. as soleDldades do uma conferencia sobre: .A pela comissão executivli daI 
tal sorte. que os que segu Iregresso ao sítio natal. não ___ _ __ Congres.60 ~ucarlstlco. . .ora eucaristia e o sacerdócio oa Liga de Amadores do Fu· 

ravam um dos laços abriram se quis ir sem deixar perante . I em. reahzaçao nes ta ca~ltal. hora atual» . . tebo!. 

mão dcle e deitaram a l:orrer'l o público reaistados 08 3eUR FAZEM ANOS HOJE . l obllvel'am redobrado brilho. Logo depOIS. falará o sr. Depois de ampiamente d 8 

os outros, não podendo con: agr8deci~lInrôs'- P~ra iS80. Sras.: Maria Allloniela de Dinl1. i Além de miüs forasteiros. IOrlando Brasil sôbre a te cutidos. foram aprovado IH 

ter os arremessos bovino, H· escolheu o ESTADO. soli · palmlra . Luz. Vuglnl3 de Almeida Iv~ndos de. munic!pios, pró se: "Eucaristia, presldlo da estatutos da novel entidade. 

zeram (I mesmo. citando·nos que divulgasse· Malhado. Idallna BOlla .de Castro, xlmos maIOr numero de I vida christã.. Em seguida efetuou-se a 


Um deles, todavia . - José mos 8 slIa gratidão pela dedi · Eslfr Vieira da Luz. Déha Regls e pessoas puderam. assim. as· 1 .Eucaristia, fonte de graça, eleição da Presidencia e do 
Cândido da Silveira, ca6ado cada maneira. verdadeiramen· Dalila Demalla França. . sociar-se á grande manHes· divino penhor de glória» e o Conselho Fiscal. ficando os 
com Mercelles Lidia da SiI· te admiravel . com Ilue o dr. Srllas.: LlOa Sousa e Delmmda Itação de lé cntólica. assuuto sôbre quê, a linal, mesmos assim constitui dos: 
\'eira e pai de 9 filhos, - na Augusto de Paula o tratou . Gama. , A hora em qUE.' estamos Id~ssertará ~. eX~la. l'evma.. d. presidente. Nelsoo Maia Ma
~o~rida. tropeço,:, e c~lu . O no Hospi~al de Caridade. i~do. Senhorlt.., roça -';-om que sell na. 'I i'!digindo estas linhas. es· p!O de Freitas, biSpo de JOID' cbado: vice· presidente. ~Emi. 
um euful't!l·.do lfivestlü c ....ü · certos diaS, f:lzer·lhe dOIs e ffi(),,,aO UBe ch~p6" RAMENZONJ. tao sendo rezadas , na cate· vlle. dio Cardoso .Jor.: Conselho 
tra óle. atingindo· o tom umll até mais curativos. Igualmente - 'I' dral metropolitaoa. três mis'l A solenidade de hoje ia noi Fiscal: d~. Rubells Ramo;;. 
chifrada no tll;eixo, de baixl> grato ncou a todas a8 irmãs H.UIIJ,r1'.\ÇõJo:s sas. simult,lnea e respecti te será encerrada pela ho· Heitor Lima e Adolfo B. da " 
vara cima. rasgando·lhe a enfermeiras, principalmente No Cartoriú do Reglslro Civil es vamente cfllebrndas pe los menagem do l'Iero e lalCato Silveira. 
bôea. bipartindo-Ille o nariz. I it irmã Corsina. que foi abne· ,ao·se habrhtando para casar·se: o exmos. e revmos . 81·S. d.•loa· , a d. Joaquim ll,omingues. em Os cargos de L" IJ 2." se . 
cujas cal·tilagens !icar8m di· gada a mais não poder. sr. Tlõgo Goulart e a srlta. Noêmla quim Domingues, d. Pio de qu~ ralará o sr. des . Erictl crelários. L" e 2: IlJsourei- ' .'''>

laceradas. e vasando· lhe o Na visita que nos fez. José Xavier; o SI. Manoel Rodrigues e aIFreitas e d . Daniel Hostin. Ennes Torres. preso do 'l'ribU"1 ros e diretor técnico são de ' 1 
ôlho esquerdo. Cândido da Silveira veio >rIta. Dlamanllna Alves. Logo a seguir. será dada nal de Apelação. em nome do livre escôlha do president" . 

Si não morreu. uli mesmo. aeompanhado do conhecido, . - . comunhão a centenas d., laicato. 
foi porque o animal acome· I motorista e .sportman' Numa Senhorita. exila . que BCU nOIVO colp.giais e crianças que se T . d b I 
tendo.o. no impulso' que le. l Pompllio Cardoso. u.e cbapéu RAM~ZON I. aglomeram. npste momento. - Para que os funcionário orneto e o a ao 

llóSPE))ES diante da catedral. sendo es· os e os alunos das escolas , cesto 
Est~o t.ospedadas no GIÓria .Hotel se_ato prece~ido de um ser- possam tomar parti! no Cún· I O torneio aberto de bola'Pedro Cat.:al ~o Clínic:a ~édico. as segulnles pessoas: Vlclor Ohl. mao pro.ouncltldo pelo exmo. 1gresso Eucaristico. determi ' !lO cesto, cujo inicio estavaDr• '11' ;I CllUfqtCa José Bonifácio Schmidt, Gino Roma. sr.arce blspo. DOU o Intervendor fôsse con· marcado para amaohã. 10E;:t:, 

das molestias da cabeça e pescoço n~. Heitor de Sousa Ou.rl m PiorO. . <. ,', ., siderado facultativo o ponto transferido. par" .0 dia 1.. de .,. 
ESPECIALISTA EM towõrd lhomas, Walden e sla .. dI. As 15 horas. na catedral. nas repartições públicas e .Junho (qumta·felra).

OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS Argos Amaral, dr Arisildes Melly. se efetuará uma Sessão de estabelecimentos e8colare~ . 
Consultorio : Rua Trajano. 18 dr. Iran Ferreira do Amaral, Adolfo Estudo, sob a presidência de e8tadua~, e municipais. hoje Delegação esportiva da 

DlariamE.'nte das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas Russl. Cipriano Gonçalves e sra .• honra de d. Daniel Hostin, e aman ã. Fôrça Pública 
Re.idenei.: Phon. 1565 Véra Pechenej. Miguel Sousa Reis, bispo de Lages, e na :]ual a _ Afim de que os nossos Chefia?~ pelo sr. 1." te

~-:-:~4"::'3_-_-_-_-_-_-_---- ,;,;;;;;;._~_~._;';;'_;';;'_-.- ;';'_~;,;;,;'::~:~-:-:-:-:V:--_-:_4~º_.-:-:~ ~r'sr~~sEur~;ar:~ ~~~21~~~ N~~~ei~~ ~rM~t~~ P;~~á?:s~~~t:~:r~~ t~:!: :mr~~::d~~ to~!~~:fa(~~SiS~! :~::~o~hllon~~!e d~ouJf~ ' ~~;- d E beiro e sra., IIdefonso Pdula, Aloi- « elOS pr ticos de honrar a iamanhã, dia do encerI'amento Janeiro, a delegaçao esporhrecons uçao a s- slo Kroelt. SilvesIre Doré, dr. José Maria Santlssima». do Congresso Eucarlstico, va, q,;,e representou SantaA Ir Marta Pondé Chaves e famll!a. João • O ESTADO só reaparecerá Catarma na (Juinzeo~ .de 
ChinagHa, Francisco Buslamenle, AI· A's 19.110 h~r~s. tambem na na 5."·feira. ÇODgra~amento das Mlliclas 
fredo Seixas. Viclor Farias e sra. , 	 . EstaduaIS.panha avança a passo Elzevlr Bueno, Josê luis Monteiro e - - ____..________________·gado $ra.. Zeferlno Burlgo e sra.. José 	 .. O presidente do Figuei· 

- - - - Cestarl e Celso C~pudl. Dispensa de multas «lmpos~lvel tratar, dl- rense e o grande jôgo 
- O sr. interventor [oderal plomatlcamente com de domingo próximo T;t 

PARIS, 29. (l! . P.) - A reconstrução da Espanha a · AJ<:O~~~~~:I~~~:eT~~~ hoje aba- rsce~~:n~~ b~:a~UI~:cJ:to~~~ O Japã.o» O dedicado esportista cu· 
~:~~~e ~:i;~ol;~!amente, devido sobretudo a que govêrno lada com a Infausta nova do faleci· trata o art. 13 do decreto D. 'N.~~V~or/~!~id 2~rib;;n_e~ ~:~~~~~~en~~::;~~:!~m ~~c~~, 

As perspe~tivas de obter um empréstimo exterior ~:"t~, ~s.':aUn~a~r~r~a::'drv~ihoexma. ~5. dte 1·10 1931, o~ õ contri · Critica sE.'veramente o Japao, gueirense. lalando ao .0 Es' 
d~ cem milhões de dólares diminuiram. agora, ao anun· A~xtl~ta gozava da maior eSllma r~l~ estr?::i'onad:evl~~~.I~t pel!> fato de e~tarem as au· lado Esportivo» sôbre o sen~ 
Cla~·se que a f~rm!l bancária Me~delson. da ,Holanda. se em nosso me losoclal. Era irma do deixaram de aprt'seotar de. torldades n,!-vals daquele pais sacional cotêjo de domingo 
rl't1~a do Conso.rclO! ~orque o governo eapantlOl se nega a negoclanle e capllaUsla sr. Edu3rdo claração de suas terras pa- chamando Il f~la, n? m!,r da proximo. dec larou o seguinte: 
acell.ar c.ertas COndlyl. ~S propostas. com~reendendo ore· 0110 Horn e vluva de Horacio de ra o lançamento do imposto Chloa, os navIOs brItaDlcos e .Venceremos o clássico da 
latórlO. ~obre os prc;.Julzos cau8a~08 pela. ".uerra e. sôbre ~s Carvalho, uma das figuras mais cu- territorial desde que o imo franceses. cidade. Podemos . tambemaer' 
possibilIdades economlcas do paiS, relatorlo êsse que deVia rlosas da geraçao de Cruz e Sousa. posto anu'al não ultrapasse .«Qu.ando os. trat.ados e .as abatidos pelo nosso valorosO 
ser apreseotado pelo sr.. Paul van Zeel.and. Verglllo Várzea. Santos Lostada, A- t()l)$OOO. leis. IDternaClonalS convem adversário, porque no futeból ~ 

A_resoluç&o da firma !ol det~r~lDt;da tambE.'m p.elas raújo Flguerêdo. elc. Porém as muitas já pagas, aos IDteresses do .Japão. es in[elizmente, não há logica.i; 
!.nformaço€s. segundo as quais 8 ::::ISSI10 l~an.ce8a•.envlada Deixa ela três IIIhas, a sra. OIíUa oesta data, não serão rest!- se pais os respeita - di:r. o ,Veocedor~s ou vencidoll 
a Espanha como. r~pres~ntan~e ~oa capitaIS IDvertIdos nas BOII. casada com o sr. prol. Mario tuidas refea::.ido jornal; - mas. quan lutaremos com ardor. entú: 
empresas r~rrovlárlaS, for~ cle~tlricada de 9ue todas as Es· BOII. e as srllas. Murla e Carmen' do esses tratados e essas siasmo e cavalheirismo. ele· 
tradas .de Ferl'o serão. raclO.nahzadas de acordo ~om a ar Seu enlerramento se efetuará ãs Terrenos Vendem.es IE.'is não estão d~ ac.õrdo com vando. bem alto, o futebfll 
h.go .2~ do rrogra,ma lalang'lsta , . sem dar gara~has aos a· 15 horas no Cemitério de Itacoruby. I dois lotes, !~r!~Snf~~~~~~'e;r~~:d~ ~~~ barriga· verde». 
~~~g~ssa:ae~;:~~lros de que sejam pagos conlorme 8S co· situados na Aven. Rio mo se não existissem. Não 

Por ontro lado o sr. Paul van Zeeland, depois de Branco, medindo 10x20 se comprE.'ende a razão pe' O presidente do Avai 
&~~~:~~~er várias semanas em Paris, regressa, 8gora, a . .':'\~;~ : I" mts. Info1rm.43aç3õ.es: Fone la qual os Estados Unirlos e confia na vitoria do seu 

de ca 

&.,: ''''..
~M~ fl ' ~~~~~~ari~~6 .i~~~~~mde~~e esquadrão 

HLLtZA di 7 )~. MO"D'" 203 _______~ que é impossível tratar di /\bordado pela reporta\lem do 

PROCESSO plomaticamente essas ques· «O Estado Esportivo-. o conhe' 
!<ies. principalmente quando cido esportista Walter Lange.B~IND]1JS DA 	 MONSTRO o sr. Kawai, porta-voz do esforçado presidente do campe30 

SORVETERIA GLORIA 	 :~~gFs!E'n~::~~FCt~:~~~:~~ ~!;~~~r:~t~~1egO~~:~F!::~g:~ ~~~i:~~~.~~t~~p~~~:~:n~i~:~ ~ 
no tribunal de Dantzig, con. na, declara positivamente Ihou pelo seu engrandecimenio, 
tra 19 mulberes e 17 homens que as complicações mais fez as seguintes decIaraçiles:2.0 SORTEIO acusados de pertencer à so- sérias são precisamente as -«O onze» ávalano pisará n 

Para um campo de ciedades dos «escrutadores que mail1agradam ao seu pais' gramado com vontade fii'me'; ePlano 	5to. Antônio educação física da Blblia.....c?jo runclooamen· Um despachante :e~lm: ::I~~~~~ daed:~:st:;i:os~ 
Pelo decreto· lei n' 337, de to está pr02bldo na Alemanha O sr. interventor federal formos vencidos nao regal~are. 

1.0 Prêmio - Uma bicicleta para ho	 onte":!, ~?i declaradu de utiiid~ · de~~ea~i~;idades alegam que fixou em I ? número de 8 0S aplausos ao bando' vence. 
mem 011 senhora Valor 5~00O de publica, para ser desapropn· os acusAdos im~ortaram da despachantes. .Junto !L col~· dor, dignos lambem da n.ossa ' 

2.° - ado, um l.erreno comB 1.586,70 Polônia vários livros proIbi. dt~iLaadgeunlambltllba, munlclplO amizade e simpatia.. \Um colete de inverno pa' . 

ra homem ou senhora » 6OS000 mS.2, n~ Cidade de ~umenau, dos. faziam propaganda de 


3.0 » - Uma camisa para homem . 50roOO 	 pertencente a Helga Baler e. ql~e sua instituição na Alemltnha, Rád.!o de Paris Mais um «bonde..... 
4.° » - Um cinto » » 3()SOOO I confronta ao norte com o Rlbel' enviavam fundos ás filiais no 
5.· • -:>0 passes nos ônibus rao da Velha (45,OOm). ~o sul estrangeiro e, finalmente en. . Rio,30 - Balgorl'la > é. l> 

Circular 011 do Estreito 20$000 c.om o grupo escolar -LUIZ Del sioaram suas doutrina~ a vá- ":~Doa~Ddep::'-L\:df:.m.~n~ nome de um ~édI6 .1i~llentino 
6.° - Todos os que termina ·1	 I ~~~~ ~:i~(~6,90~it: ~~n~,~~~ ril1s crianças. :r:m~D1. (hora 1ac:11I oogumte pro- ~~:ag~~~i~:l; (;~:u;cos(:jdl.. arem com os 3 últimos alga 


rismos corridos do primeiro com a rua São Paulo (35,80), - Academia de Letras 20.00 -- Conelrto de mlYlca Vi- O Américá'está. interQMdo 

prêmio terlo brindes em lâ · aafimmpodedeneleedUcsaerçaoinsftl.asll.acadO dOo Não h.averá .hoje sessão da rild.. '.' . em 8eu. ,c'õil'cuno~" " ''''' prop6a· 


Cminas Gilleles, cada um V2 	 A d C t d L 21,00 .. InItrmIc6tI .~I!I ( lrlllC'" lhe prazo;.';.de 16 cU.. pa",
dezena no valor de 5WOO » 50$000 referido 'estabelecimento de ensl· ca emla a arlOense e etras. ~U::: I~... ,:~... : . ui!J&":: expêfi tQcla em lel.lIno. para cumprimento do art. Aumento da fôrça 21.50·.__ CorniI -A vI- quaé!ro. ,c 

VALOR TOTAL DOS BRINDES 7\0$000 131 da Constitulclo Fe~eral de naval holandesa dIZl1&P~,: ..... . !Jà',orrta 1Í0..ue uma caro 

10 de Nov~mbro de 1937. (, Amsterdam.29. (U.P.)-Sou. 22.1&; - "'}U. ·.l.~.. . .. .~:.·"d.~.~~·~en~.ClIlOd.CI~~DO~ ~ 
Não se pagam Vales com emendas ou rasuras. -be·s8 que o govêrno solicita· . r-


Nlo me responsabilizo por perdas. 
 O I N -= M . á ,..b .e.v ....• .. n...t ., ..' a Parlameu Autof izadÓFa ditir Alr... na qual lta. é COIIC..A. I.:r ....· . r ....e..m..6 . .. e .. o -	 O brinde premiado 'será entregue ' unicamente I~ ~ to, queautorizea con&tr'uç:llo ," , A.~.~!.~o-d.·,u.rr. :::::r :!:~Iu~::rt-dell =: 
ao portador do ,vale. 

Os briD.~~ .pr.el1liados e ·nlo reclalltados dentro . de 'CIN~ ' 0DEÓN - A'. ,9)0\~~i~~M'G~8gg"~:;r~ri~ '~~~:-~r.:"~Dt!~·P~~~ro':: ru 8 • 
'15dluaj:jósi'0 Sorteio, perdein o ",direitõ :ab .mesmo. 

E,'e ,Soi'leio em Bfloilés '·es.11 de :tóiiformi  ~:~i~ ;,;~1!7i~;~ ele ..... 111. ve~oD:;:~Il'::::::ci~U: r~: ~d::,~·MO:l:~f!D::OC~e~:r 

dadr com a Irl 1~.Q4 de 14 de Jí{illto"de 11m. (lHE u:x - A '. ti • ." ta d.. l.dl.. Ortentall oeer· O Batado-d,.Querra ••m'pro. ... 'fida o.l\otD
a-_ .c....._ [....,"lIIeo ele 1u4..... lerlo por Um au· .,.çAo parlam.1Itar. ....

O Proprietárío ".",t.. - A'. " .10 _ ... mentar o poderio Du,1 bG. Deue modD, o ehef. da pr.cila ....•A"".... lia' em faee do or••Deal. Da9lO ler' poder.. dllatori DlUO _ 
.~~________________~~.,.II ONE IMPtRIAI. - 1\'. 19.lO Aum.!!to da to • dai pOlén ali da.f&DtO Q !orll!io POlOU": ft ,,, ....::. 

200 Ily.-o llefl" .1t.......t6rt... elU do ra iermlaloL 
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